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Tisz telt Dunaharaszti Pol gá rok!

Az idei év hos  szú, me leg (és száraz…)
nyár ral le pett meg min ket, de a Ter mé szet,
a nagy ren de zõ tud ja a dol gát: meg jött az
õsz, a rö vi debb nap pa lok és a hos  szabb
ár nyé kok, a me leg dél utá nok és a bo ron -
gós haj na lok, a sok ker ti, ház kö rü li mun -
ka, a ko rai nap le men ték és a mé lyebb
gon do la tok édes-bús idõ sza ka. Az év vé -
ge kö ze le dik, és egy ve ze tõ nek ilyen kor
ön vizs gá la tot kell tar ta nia, szá mot kell vet -
nie az zal, mit vég zett el az ál ta la irá nyí tott
vál la lat, szer ve zet, ön kor mány zat ab ból,
amit el ha tá ro zott az év ele jén. Men  nyi re
tud tunk meg fe lel ni a ma gunk és a ránk bí -
zot tak el vá rá sa i nak? Ki csit el fer dít ve a hí -
res sort: Ment-e ál ta lunk ez a kis ha rasz ti
vi lág elébb?
És köz ben úgy esett, hogy „fél idõ sök” is
va gyunk, két éve állt fel ez a kép vi se lõ-
tes tü let az Önök bi zal má ból, és har mad -
szor vá lasz tot tak en gem az élé re. Azt
gon do lom, és ezt az idõ iga zol ta, hogy bá -
tor, de a le he tõ sé gek kel, kö rül mé nyek kel
szá mot ve tõ vál la lá so kat tet tünk ak kor,
ami kor ne ki vág tunk en nek a négy év nek.
Tisz tá ban vol tunk és va gyunk erõnk kel és
esz kö ze ink kel, de azt is tud juk, mert er re
az élet már meg ta ní tott min ket, hogy nem
va gyunk tel je sen a ma gunk urai. A re á lis
ter ve zés, a vál lal ha tó cé lok meg ha tá ro zá -
sa so ha nem volt fon tos an  nyi ra, mint ma -
nap ság, ezt az ön kor mány zat ve ze tõ je -
ként nap, mint nap ta pasz ta lom.
Két év vel ez elõtt új ve ze tés állt az or szág
élé re, új hang súly ok kal, el kép ze lé sek kel,
ame lyek nagy mér ték ben ala kít ják át az
ön kor mány zat ok vi lá gát is. Nem árt tisz -
táz ni, vá ros ve ze tõ ként ho gyan is kell hoz -
zá áll ni ezek hez a vál to zá sok hoz. Le kell
szö gez ni: együtt mû kö dés re va gyunk ítél -
ve, kor mány zat és ön kor mány zat, hi szen
nem lé tez he tünk egy más nél kül; egy mást
se gít ve, ki egé szít ve kell azon dol goz nunk,
hogy Ma gyar or szág elõ re men jen. Az Új
Kor mány úgy lát ja, hogy erõ seb ben kell
be avat koz nia az élet, a tár sa da lom, így az

ön kor mány zat ok dol ga i ba is, job ban kont -
rol lál nia kell azt. Ez alól nem von hat juk ki
ma gun kat mi sem, bár kár len ne ta gad ni,
hogy nincs túl sá go san ínyünk re az erõ -
sebb el len õr zés, a nö vek võ köz pon ti be -
fo lyás ügyes-ba jos dol ga ink ra.
De hát nin csen tit kol ni va lónk, cél ja ink pe -
dig, mint fen tebb is le ír tam, kö zö sek: a
ma gyar em be rek éle té nek job bí tá sa, kö -
zös ja va ink meg õr zé se, s ha le het, gya ra -
pí tá sa. Ezért kez det tõl tö re ked tünk ar ra,
hogy a mi nisz té ri u mok, kor mány hi va tal ok
új ve ze tõ i vel meg ta lál juk a kö zös han got,
hogy együtt mû köd jünk, és ez si ke rült is,
sõt, nem egy szer áll tak mel lénk tö rek vé -
se ink ben, cél ja ink meg va ló sí tá sa so rán.
Mik vol tak hát ezek a cé lok, mit vál lal tunk
er re a négy év re, és hol ál lunk je len leg
ezek tel je sí té sé vel? Ál ta lá nos ság ban: ed -
dig el ért ered mé nye ink meg õr zé sét, in téz -
mény há ló za tunk to váb bi fej lesz té sét, az
út épí té si prog ram foly ta tá sát, egy uszo da
fel épí té sé nek meg kez dé sét, hogy csak a
leg fon to sab ba kat so rol jam. S mind ezt
úgy, hogy a vá ro sunk biz tos alap ját je len -
tõ pénz ügyi egyen súlyt meg õriz zük.
Ami  kü lö nös elé ge dett ség gel tölt el, az a
cik lu so kon át íve lõ, min den kép vi se lõ-tes -
tü let szá má ra pri o ri tást je len tõ út épí té si
prog ra munk, amely las san a vé gé hez kö -
ze le dik. 10 év vel ez elõtt Dunaharaszti ut -
cá i nak 80%-a po ros (vagy ép pen sá ros),
he pe hu pás, né hol már-már tank csap da -
sze rû göd rök kel seb zett, már bo csá nat a
ki fe je zé sért, is ten te le nül rossz ál la po tú te -
rü let volt, és mind ös  sze 20%-a bírt szi lárd
bur ko lat tal. És má ra nem hogy meg for dult
ez az arány, de nem so ká ra tel je sen fel -
szá mol juk a múlt nak ezt a ter hes örök sé -
gét. Csak az el múlt két év ben 21 ut cát épí -
tet tünk meg, mi köz ben szám ta lan he lyen
vé gez tünk szé le sí tést, szõ nye ge zést, ko -
mo lyabb kar ban tar tást. Nem rég ad tuk át a
Rá kó czi -li get új út ja it, csak hogy a Dió fa,
Nyár fa, Páz mány, Haj nal stb. ut cá kat em -
lít sem, és ez zel érez he tõ en ja vult sok
száz, ezer em ber élet mi nõ sé ge, emel ke -
dett in gat lan ja ik ér té ke, au tó ik biz ton sá ga.
És ez csak egy ál lo más volt eb ben a tíz -
éves fo lya mat ban. És vol tak per sze ko -
moly vi ták a kép vi se lõ-tes tü let ben a meg -
épí ten dõ ut cák sor rend jé rõl, de a vé gén
min dig kon szen zus szü le tett, és a gé pek
vé gül min den ho va oda ér tek! Na gyon ko -
moly ál do za tot kel lett ezért hoz nia mind a
vá ros nak, mind a ma gyar ál lam nak, hoz -
zá tet te a ma gá ét a pol gár mes te ri hi va tal
szak em ber gár dá ja, a pá lyá za ta in kat gon -
do zó cég is, és a jó cél mel lé vé gül oda -
állt az Eu ró pai Unió is.
Má sik nagy büsz ke sé günk az in téz mény -
rend sze rünk, és itt most hang sú lyo san
szó lok az ok ta tá si-ne ve lé si cé lú in téz mé -
nyek rõl. Leg na gyobb kin cse ink, a gyer me -
ke ink ér de ke it min dig el sõ he lyen ke zel te
a vá ros ve ze té se. Mint Önök is tud ják, a
kor mány új ok ta tá si kon cep ci ó ja alap ján
is ko lá ink a vá ros ke ze lé sé bõl az ál la mé -
ba ke rül nek át. Nyu god tan mond ha tom, jól
fel sze relt, ma gas szin ten mû kö dõ, az el -
múlt évek ben kí vül-be lül fel újí tott és bõ ví -
tett is ko lá kat adunk át, olya no kat, ahol biz -
to sít va van nak a sze mé lyi és tár gyi fel té -

te lek a szín vo na las ok ta tás hoz. Az in gat -
la nok a vá ros tu laj do ná ban ma rad nak, az
üze mel te tés fel tét ele i rõl, a ter hek meg -
osz tá sá ról még meg kell ál la pod nunk az
ál la mi fenn tar tó val. Mind ezek el le né re az
el múlt két év ben is je len tõs ös  sze ge ket
for dí tot tunk az is ko lák ra, elég, ha ezen a
he lyen csak a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá -
nos Is ko la kony há já nak meg épí té sét em -
lí tem. 
Vá ro sunk ba to vább ra is szí ve sen köl töz -
nek a fi a tal csa lá dok, és ezért az óvo dá -
ink ban, il let ve a böl csõ dé ben min dig szo -
rí tott a fé rõ he lyek hi á nya, an nak el le né re
is, hogy új óvo dát épí tet tünk né hány év -
vel ez elõtt (Hétszínvirág, Kné zich ut ca), il -
let ve bõ ví tet tük a Me se Óvo dát. Eb ben a
cik lus ban egy va do na túj böl csõ de fel épí -
té sét vet tük terv be a Bezerédi la kó te rü le -
ten ta lál ha tó ön kor mány za ti in gat la non.
El ké szül tek a ter vek, a pá lyá za tot be ad -
tuk, köz be jött azon ban a kor mány prog -
ram, amely sze rint 2014. szep tem ber 1-tõl
min den, a har ma dik élet év ét be töl tött
gyer mek nek óvo dá ba kell jár nia. Gyor san
kel lett re a gál nunk: a ter ve ket át dol goz tat -
tuk, a pá lyá za tot át ír tuk, és a szep tem be -
ri tes tü le ti ülé sen már azt is be je lent het -
tem, hogy meg is nyer tük: 200 mil lió fo rin -
tot ad az ál lam és az unió er re a va do na -
túj in téz mény re, ami, biz to sít ha tom Önö -
ket, gyö nyö rû lesz, és mi ni mum 150 gyer -
mek nek je len ti majd a má so dik ott ho nát.
Még 300 mil li ót kell eh hez ön rész ként elõ -
te rem te nünk.
Köz be ve tés ként: a szep tem be ri ülé sen
hang zott el, hogy eh hez a ha tal mas si ker -
hez men  nyi re kel lett a kor mány se gít sé ge
is. Ez így van, mint ahogy kel lett a tes tü -
let, a pol gár mes ter, a jegy zõ, a pol gár -
mes te ri hi va tal, az óvo da ve ze tõ, a pá lyá -
za tot gon do zó cég mun ká ja is, hi szen ez
egy több sze rep lõs tör té net. Az ös  sze fo -
gás ve ze tett a si ker hez, amit én min dig
hang sú lyo zok, és ami alap ve tõ ve ze tõi el -
vem. Pá lyá za ta ink az elõ zõ kor mány za ti
cik lus ban is ered mé nye sek vol tak, és
most is azok, bi zo nyít va azt, hogy az
együtt mû kö dés szel le mé ben vég zett, ma -
gas szín vo na lú, ke mény mun ka min dig
meg hoz za gyü möl csét.
Amit em be ri leg meg le he tett ten ni a fé rõ -
he lyek nö ve lé se ér de ké ben, azt meg tet -
tük. Tud juk, mi lyen fon tos a mai, frank hi -
tel tõl erõ sen súj tott gaz da sá gi hely zet ben,
hogy az anyu kák is mi nél ha ma rabb visz -
 sza men je nek dol goz ni. Ok tó ber 1-jén át -
ad tuk a Hétszínvirág Óvo da új szár nyát,
amely sa ját erõ bõl va ló sult meg, 100 gyer -
mek fel vé tel ét tet te ez le he tõ vé. Ki bé rel -
tük a vá ros egyet len ma gán óvo dá ját is, hi -
szen vé get aka runk vet ni a vá ró lis ták ko -
rá nak. 
To vább ra is fi nan szí roz zuk az óvo dás
gyer me kek egész ség ügyi szû ré se it, foly -
tat juk a méhnyakrák el le ni har cot, az in -
gye nes ol tá so kat he te dik osz tály ban már
a fi úk ra is ki ter jesz tet tük (a HPV ví rus ná -
luk is okoz hat ugyan is sú lyos meg be te ge -
dé se ket), meg ol dot tuk a gyer mek or vo si
ren de lõ ügyét az zal, hogy a for gal mi ér -
ték fe lé ért meg vá sá rol tuk az épü le tet, és
így le he tõ vé vált egy ne gye dik gyer mek -
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or vo si kör zet meg va ló sí tá sa is, amely re
nagy szük ség van, az ör ven de te sen nö -
vek võ la kos ság szá mot fi gye lem be vé ve.
To vább ra is ko moly ös  sze ge ket for dí tunk
a hát rá nyos hely ze tû gyer me kek tá bo roz -
ta tá sá ra, élel me zé sé nek se gí té sé re az is -
ko lá kon és a gyer mek jó lé ti szol gá la ton
ke resz tül, tá mo gat juk a ci vil szer ve ze tek
és az egy há zak ilyen jel le gû te vé keny sé -
gét is.
Itt, eze ken a ha sá bo kon kell szól nom kö -
zös ál munk, a vá ro si uszo da ügyé rõl. Sze -
ret tem vol na, ha eb ben az ügy ben is elõ -
re tu dunk lép ni eb ben az év ben. Az élet
azon ban né ha fe lül ír ja ter ve in ket, és van,
hogy felül kell vizs gál nunk, vagy egy idõ -
re fél re kell ten nünk azo kat. Az óvo da épí -
tés kény sze re és szük sé ges sé ge, il let ve
az a kor mány za ti ren del ke zés, amely en -
ge dély hez kö ti az ön kor mány zat ok hi tel -
fel vé tel ét, hát rébb so rol ta az uszo dá val
kap cso la tos nagyívû el kép ze lé se in ket.
Óva tos ság ra, mér sék let re int min ket
ugyan ak kor a gaz da sá gi vál ság, az ön kor -
mány zat ok ál la mi tá mo ga tá sá nak és sa ját
be vé te le i nek csök ke né se is. Egy uszo da
fel épí té se és üze mel te té se – pá lyá zat hí -
ján kü lö nö sen – már mil li ár dos nagy ság -
rend, amely olyan ter het ró na Du na ha -
rasz ti ra, amely be akár be le is rop pan hat a
vá ros. Ezt én és a kép vi se lõ-tes tü let nem
vál lal hat juk fel, nem ûz he tünk ka lan dor
po li ti kát. Most az a leg fon to sabb, hogy
erõ in ket az óvo da épí tés re kon cent rál juk,

hogy ezt a ko moly be ru há zást vé gig vi -
gyük, nem fe led kez ve meg egyéb fel ada -
ta ink ról sem. Gon do lok itt ar ra, hogy bár
az ok ta tás ál la mi fel adat lesz, az is ko lák
épü le tét az ön kor mány zat ok nak kell fenn -
tar ta ni. A kö vet ke zõ lé p; sek egyi ke ezért
az is ko lák bõ ví té se kell hogy le gyen, hi -
szen már idén min den is ko lánk nak egy
plusz el sõ osz tályt kel lett in dí ta ni. 
Az uszo da ugyan ak kor akár ma gán vál lal -
ko zás ban is meg va ló sul hat, egy be fek te -
tõ je lez te is eb bé li szán dé kát, a szük sé -
ges te rü le tet meg vá sá rol ta, az ön kor -
mány zat az át mi nõ sí té se ket el vé gez te, kí -
ván csi an vár juk a to váb bi fej le mé nye ket,
az együtt mû kö dés re to vább ra is ké szen
ál lunk.
És itt té rek rá ak kor a vá ros pénz ügyi hely -
ze té nek fel vá zo lá sá ra. Dunaharaszti sta -
bil, meg nyug ta tó hely zet ben van, erõ for -
rá sa i val to vább ra is fe le lõ sen gaz dál ko dik,
nin csen el adó sod va, hi tel ál lo má nya ke -
zel he tõ. Ezt az ön kor mány zat ok kb. 10%-
a mond hat ja ma el ma gá ról Ma gyar or szá -
gon. Gyak ran hal lom ugyan ak kor azt,
hogy „kön  nyû dol gunk van, mert dõl a
pénz, csak el kell köl te ni”. Nos, a hely zet
az, hogy egy re ke vés bé dõl, mi köz ben
egy re töb bet ké ne köl te ni. Er re cé loz tam
fen tebb: meg fon tolt, az erõnk kel szá mot
ve tõ, a jö võt nem fel élõ, ha nem meg ala -
po zó vá ros po li ti kát vi szünk, nem her dál -
juk el ér té ke in ket, és re á lis, vál lal ha tó cé -
lo kat ter ve zünk, mi köz ben fi gye lünk a kül -

sõ kö rül mé nyek re, és a le he tõ leg pro fibb
mó don, pon tos, pre cíz, szín vo na las pá lyá -
za tok kal pró bál juk a hi ány zó száz mil li ó kat
meg sze rez ni. A vá ro sunk ba to vább ra is
igyek szünk ide csa lo gat ni azo kat a cé ge -
ket, ame lyek az tán mun ka he lye ket te rem -
te nek és adót fi zet nek, na pi kap cso la tot
ápo lunk ve lük, ahol tud juk, ki szol gál juk
õket hi va ta los ügye ik in té zé se so rán.
Azon dol go zunk, hogy õk is ott ho nuk nak
érez zék Dunaharasztit, ahogy az a sok
ezer em ber is, akik ide köl töz tek hoz zánk
az el múlt év ti zed ben.

Tisz telt Dunaharasztiak!
Mint több ször érin tet tem már írá som ban,
a vál to zá sok ko rát él jük. Is ko lá ink ál la mi
fenn tar tás ba ke rül nek, köz mû cé ge ink át -
ala kul nak az új tör vé nyek nek meg fe le lõ -
en, ja nu ár 1-jén, a já rá sok fel ál lá sá val el -
ke rül tõ lünk az ok mány iro da, a gyám hi va -
tal és ügye ink egy ré szét is más hol kell in -
téz nünk. Al kal maz kod nunk kell az új hely -
zet hez, és ez biz tos jár majd át me ne ti ne -
héz sé gek kel. De biz to sít ha tom Önö ket,
hogy az ön kor mány zat ve ze té se és sze -
mély sze rint jó ma gam is min dent meg te -
szünk azért, hogy a vá ros fej lõ dé se to -
vább ra is tö ret len le gyen, és Önök, akik
min ket ez zel a fel eme lõ fel adat tal meg bíz -
tak, iga zol va lás sák dön té sü ket.

Dr. Szalay Lász ló
pol gár mes ter

Boldog születésnapot!

Városunk nagy szeretettel köszöntötte a
90 éves Keltencker Mihályné, Erzsikét,

valamint az
ugyancsak 
90 éves 
Tóth Lászlóné,
Ibolya nénit.

Sok sze re tet tel kö szön töt tük Smella Jó zse fet, aki a 100. szü le tés nap ját ün ne pel te.

Meglátogattuk Uzsák Alfréd Henriket, aki most ünnepelte 90. születésnapját.

Isten éltesse mindannyiukat!



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

4 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – október

Az óvo dá ban el töl tött idõ szak meg ha tá -
ro zó él mény a kis gyer mek szá má ra. Míg
az óvo da pe da gó gu sok a ne ve lés sel, a
kész sé gek és ké pes sé gek fej lesz té sé vel
já rul nak hoz zá a gyer me kek ki egyen sú -
lyo zott fej lõ dé sé hez, ad dig a fenn tar tó
ön kor mány zat meg te rem ti mind eh hez a
szük sé ges inf rast ruk tu rá lis fel té te le ket.

E tö rek vés ered mé nye kép pen idén ok tó -
ber 1-jén meg nyi tot ta ka pu it a Kné zich
ut cai Hétszínvirág Óvo da új, 4 cso port -
szo bás lé te sít mé nye. A meg lé võ óvo da -
épü let hez szer ve sen csat la ko zó ki ala kí -
tás és a meg lé võ, tar ta lé kot is biz to sí tó
inf rast ruk tú ra-há ló zat le he tõ vé tet te,
hogy rend kí vül költséghatékonyan va ló -
sul jon meg a bõ ví tés, hi szen rá épül he -
tett a 2005-ben el ké szült kor sze rû, 9
cso por tos óvo da adott sá ga i ra. Utol só
pil la nat ban le he tõ sé günk volt egy ked ve -
zõ ka ma to zá sú hi tel konst ruk ció igény be -
vé te lé re is. Az Ön kor mány zat ren del ke -
zé sé re állt még a ko ráb ban is ko la bõ ví -
tés re igé nyelt 100 mil lió fo rint ke ret ösz -
 sze gû hi tel ke ret. De mi u tán is ko lai pá -
lyá zat nem ke rült ki írás ra, a köz be szer -
zé si el já rás nak meg fe le lõ en a sa ját erõt
biz to sí tan dó hi tel vi szont ren del ke zés re
állt, le he tõ ség volt a hi tel cél mó do sí tá sá -
ra. A kép vi se lõ-tes tü let az Ön kor mány -
zat idei költ ség ve té sé bõl a be ru há zás
költ sé ge i re (ki vi te le zés, esz kö zök, fel -
sze re lé si és be ren de zé si tár gyak) to váb -
bi 80 mil lió fo rin tot cso por to sí tott át.
Az óvo dai lét szám nö ve ke dé se a zöld fe -
lü le ti igény új ra gon do lá sát és át struk tu -
rá lá sát is meg kö ve tel te. A hely zet sze -
ren csés meg ol dá sa ként le he tõ sé günk
volt a szom szé dos ön kor mány za ti in gat -
lan ból – a Kné zich ut cai ját szó tér mö göt -
ti te rü le ten – a meg lé võ te rü let új ra fü ve -
sí té se mel lett, egy új ját szó ker ti zöld fe -
lü let ki ala kí tá sá ra, ame lyet ta vas  szal
már bir tok ba is ve het nek a gyer me kek.

Az óvo da fej lesz té sek má sik pél dá ja vá -
ro sunk ban a Nap su gár Óvo da épü le té -
nek ener ge ti kai kor sze rû sí té se, mely re
az Új Szé che nyi Terv KEOP 5.3/B pá lyá -
za ta ke re té ben 19,3 mil lió fo rint uni ós tá -

mo ga tást nyer tünk el. En nek se gít sé gé -
vel 2011-ben meg kez dõ dött az 1900-as
évek kö ze pén épült in téz mény fel újí tá sa,
ami az óvo da fo lya ma tos és za var ta lan
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa mel lett két
ütem ben va ló sult meg.
A ki vi te le zé si mun ka két egy más tól jól el -
kü lö nít he tõ sza kasz ra bom lott. Az el sõ

év ben az épü let hõ -
szi ge te lé se, a hom -
lok zat fel újí tá sa zaj -
lott, az idei nyá ri
szü net ben pe dig a
gé pé sze ti és elekt -
ro mos fel újí tá si
mun kák ke rül tek
sor ra.
A be ru há zá so kat az
Ön kor mány zat – a
tá mo ga tá si ös  sze -
get 13 mil lió fo rint
sa ját erõ vel ki egé -
szít ve – ös  sze sen
32,3 mil lió fo rint ból
va ló sí tot ta meg.
Az ener gia ha té -
kony ság szem pont -
já ból tör té nõ kor -
sze rû sí tés az épü -

let tel jes kö rû hõ szi ge te lés ét, a kül sõ aj -
tók, ab la kok hõ szi ge te lõ mû anyag nyí -
lás zá rók ra tör té nõ cse ré jét, va la mint az
épü let gé pé sze ti há ló zat rész le ges fel újí -
tá sát, cse ré jét fog lal ta ma gá ban.
A te tõ re me leg víz-ter me lés re al kal mas
nap kol lek tor ok, il let ve elekt ro mos ára -
mot elõ ál lí tó nap ele mek ke rül tek. A fel -
újí tás után le he tõ vé vált a hasz ná la ti me -
leg víz-igény és a fel hasz nált elekt ro mos
áram je len tõs ré szé nek meg úju ló for rás -
ból tör té nõ fe de zé se. Az elekt ro mos -
áram-fo gyasz tás to váb bi csök ken té sét
szol gál ta az in téz mény vi lá gí tás rend sze -
ré nek LED-es iz zók kal tör té nõ kor sze rû -
sí té se is. A fû té si rend szer kor sze rû sí té -

se ér de ké ben a ko ráb bi, ma gas fû tõ víz-
hõ mér sék le tet igény lõ ön tött vas ra di á to -
ro kat új, ala csony hõ mér sék le tû fû té si
rend szer üze mel te té sé re al kal mas lap -
ra di á to rok ra cse rél ték, ez zel egyi de jû leg
ener gia ta ka ré kos, a nap kol lek to ros rend -
szer rel együtt mû köd ni ké pes gáz ka zá -
nok be épí té sé re is sor ke rült. Az elekt ro -
mos ára mot ter me lõ nap ele mek nem
csu pán az épü let ener gia igé nyé nek fe -
de zé sé hez já rul nak hoz zá, de a fel nem
hasz nált több let ener gi át a vil la mos há ló -
zat ba is ké pe sek vis  sza táp lál ni.
A meg va ló sult be ru há zá sok nak kö szön -
he tõ en az ener gia ha té kony ság szem -
pont já ból ko ráb ban gaz da ság ta la nul
üze me lõ épü let a jö võ ben ke ve sebb gázt
és vil la mos ener gi át fo gyaszt, ami a fej -
lesz tés po zi tív kör nye zet vé del mi ha tá -
sán túl je len tõs költ ség meg ta ka rí tást
ered mé nyez az óvo da, il let ve a vá ros
szá má ra.

Kor sze rû sí tett és bõ ví tett in téz mé nyek ben kez dõ dött a tan év 
a Dunaharaszti óvo dák ban



A most be fe je zõ dött fej lesz tés nek kö -
szön he tõ en a 2012-es ne ve lé si évet a
Nap su gár Óvo da ovi sai már kor sze rûbb,
ener ge ti kai szem pont ból meg újult épü -
let ben kezd het ték meg, ez ál tal nagy mér -
ték ben ja vul hat a ne ve lés hez szük sé ges
kom fort ér zet szín vo na la.

A most el ké szült be ru há zá sok nem
egye dül ál ló ak a vá ro si óvo da fej lesz té -
sek so rá ban. Dunaharaszti Vá ros Ön -
kor mány za ta 2004 óta szin te min den
év ben 100 mil li ós nagy ság ren det meg -
ha la dó an köl tött az óvo dák fej lesz té sé -
re, bõ ví té sé re.

Vá ro sunk 2004-ben
sa ját erõ bõl épí tet te
meg a Hétszínvirág
Óvo da el sõ 6 cso -

port ját be fo ga dó épü le tet, me lyet 2010-
ben ki sebb át ala kí tá sok kal és alap raj zi
ra ci o na li zá lás sal 2 ki sebb cso port tal bõ -
ví tet tünk; majd kö zös dön té sünk alap ján
– a fo lya ma tos fej lesz té sek mel lett is nö -
vek võ fé rõ hely igé nye ket ki elé gí ten dõ –
az óvo dai el lá tás egy ré szét ide ig le ne -
sen az au la át ala kí tá sá val ol dot tuk meg.
Ön kor mány za tunk 240 mil lió fo rin tos eu -
ró pai uni ós for rás be vo ná sá val 2008 és
2010 kö zött tel jeskö rû en fel újí tot ta és 4
cso port szo bá val bõ ví tet te a Me se Óvo -
da ad dig 8 cso por tos épü le tét. A be ru há -
zás so rán az épü let, az in téz mény ud va -
ra és a köz te rü let-kap cso la tok egy aránt
meg újul tak. Az új cso port szo bá kat a
gye re kek 2009 õszén ve het ték bir tok ba.

Az óvo dai fé rõ he lyek irán ti, to vább ra is
ha tal mas igé nyek ki elé gí té sé re azon ban
újabb fej lesz té sek re ké szül a Du na ha -
rasz ti Ön kor mány zat. A si ke res elõ ké -
szí tõi, ter ve zé si és pá lyá za ti mun ka
ered mé nye képp 2013 ta va szán kez dõ -
dik meg egy új, 6 cso por tos óvo da épí -
té se a Bezerédi la kó te rü le ten, az Egry
Já nos u. 6. szám alatt. En nek vár ha tó
be ru há zá si költ sé ge 500 mil lió fo rint,
ami hez 200 mil lió fo rin tos uni ós tá mo ga -
tást nyert az Ön kor mány zat. Az új óvo -
dá ban a ter vek sze rint dup la fõ zõ so ros
kony ha ke rül ki ala kí tás ra, ami a spe ci á -
lis ét ke zé si igé nyû gyer me kek el lá tá sát
is le he tõ vé te he ti.
Az új óvo dát vár ha tó an 2014-ben ve he -
tik majd bir tok ba a gyer me kek – a csa -
lá dok nagy örö mé re.

Dr. Szalay Lász ló
pol gár mes ter
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Ta valy volt az el sõ al ka lom, hogy a Jó zsef
At ti la Mû ve lõ dé si Ház és a ház ban mû kö -
dõ Dunaharaszti Mû vé szet ba rá tok Kö re
fes tõ ver senyt szer ve zett a hely ben és a
kör nyé ken élõ mû ked ve lõ fes tõk ré szé re.
A té ma Dunaharaszti volt, an nak épü le tei
és szép ter mé sze ti kör nye ze te. So kan vet -
tek részt raj ta, és igen szép fest mé nyek
szü let tek. Eb bõl ha gyo mányt kell te rem te -
ni - dön töt tük el ta valy, és mi nél több ama -
tõr fes tõt be von ni.
Az idén is a vá ros ava tó év for du ló já ra idõ -
zí tet tük a má so dik al ka lom mal meg hir de -
tett prog ra mot. Szép, nap su ga ras õszi nap
vár ta a bá tor je lent ke zõ ket. Huszonketten
re giszt rál tak elõ ze te sen a fel hí vá sunk ra, de
az nap vé gül is ti zen he ten in dul tak el reg -
gel a szél ró zsa min den irá nyá ba. A
dunaharasztiak mel lett jöt tek Gyálról,
Alsónémedirõl, Tak sony ból, Du na var sány -
ból és Kunszentmiklósról is.
Az idõ na gyon szép volt, öröm volt a sza -
bad ban ül ni és fes te ni. Dél után öt órá ra ér -
kez tek vis  sza a mû ve lõ dé si ház ba a fes tõk,
ki fá rad tan, ki fel do bód va, de min den ki jó -
ked vû en. Volt, aki sze ré nyen sza bad ko zott,
hogy hát ma nem úgy si ke rült az al ko tás,
ahogy sze ret te vol na, vol tak, akik öröm mel

üd vö zöl ték új ra egy mást, és ha tal mas kí ván -
csi ság gal né ze get tek tár sa ik al ko tá sa it.
Az idén a min dent el söp rõ ked venc hely -
szín a meg újult Kálvária-kápolna volt. Öten
is ne ki ru gasz kod tak a le fes té sé nek, és a té -
má ban na gyon jó al ko tá sok szü let tek. 
Az tán jött a fel kért szak mai zsû ri, és ér té -
kel te a jel igés fest mé nye ket. Le hel End re
zsûrielnök so ká ig va jú dott tár sa i val, Nyá ri
A. Il di kó val és Schwarz Volkerral, hogy ho -
gyan is dí jaz za nak. Vé gül meg szü le tett a
dön tés.
Az el sõ dí jat Lövészné Nagy Er zsé bet
vit te el Kunszentmiklósra „Szent ke reszt
domb ja” cí mû fest mé nyé vel. A má so dik
he lyet meg oszt va kap ta M. Kaiser Ilo na
és Kaincz Ferencné Pósa Má ria. Mind -
ket ten gyáliak. A har ma dik he lyen szin tén
holt ver seny ala kult ki Bánkuti Eme se
dunaharaszti, Rá ko si Dalma alsó né me di

és Leskó Ka ta lin gyáli ver seny zõ kö zött.
Még két ké pet kü lön díj ra ér de me sí tett a
zsû ri. Wágner Má tyás Tak sony ból és
Szõ ke Fe renc Kunszentmiklósról nyer te el
azt, mind ket tõ a Kál vá ria-ká pol nát áb rá zo -
ló ké pé vel.
Ez a fes tõ ver seny is rend kí vül jó han gu lat -
ban telt. Azon felül, hogy szü le tett né hány
jó kép Dunaharasztiról, a prog ram iga zi
ho za dé ka azt volt, hogy hat te le pü lés al -
ko tói ta lál koz tak és ko vá cso lód tak ös  sze
ezen a na pon. Ta lál koz tak a ré gi is me rõ -
sök, de újak is jöt tek. Szak mai ta pasz ta la -
tot cse rél tek, ba rát koz tak és egy mást is
továbbképezték a kü lön fé le tech ni kák al -
kal ma zá sá ról.
Ta lán jö võ re még töb ben jön nek, és még
több nagy sze rû al ko tás szü le tik majd vá ro -
sunk ról. Ezt re mél jük mi, a szer ve zõk!

Táborosi Zoltánné
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház

igaz ga tó

(A II. Dunaharaszti Mû ked ve lõ Fes tõ -
verseny al ko tá sa it meg te kint he tik a Jó zsef
At ti la Mû ve lõ dé si Ház hon lap ján:
www.dhmuvhaz.hu – fo tó ga lé ria 2012.)

Lövészné Nagy Erzsébet 
Szentkereszt dombja

Kaincz Ferencné Pósa Mária
Sportszigeti fák

M. Kaiser Ilona
Misztikus tó

2012. OK TÓ BER – A HÓ NAP AL KO TÓI
Vargáné Hunya Ka ta lin

és
Némethné Hunya Gab ri el la

Lány test vé rek lé vén min dig je len volt az éle tünk ben a ké zi -
mun ká zás. Ez a mi hob bink. Nagy ma mánk cso dá la tos hím zé -
se it má ig nagy becs ben tart juk Ver se nyek re is rend sze re sen
járt ve lük. Ta lán rész ben ezért is sze ret tük meg en  nyi re a hím -
zést, mert õt min dig hí mez ni lát tuk, ami kor meg lá to gat tuk a
nyá ri szü ne tek ben Sze ren csen.
Per sze min dig Ka ti volt az el sõ a kü lön bö zõ tech ni kák al kal ma -
zá sá ban, én meg a húgaként ugyan csak ked vet kap tam hoz zá.
Az is igaz, hogy ma már szebb nél szebb dol go kat le het ké szí -
te ni, nagy di vat ja lett en nek a sza bad idõs te vé keny ség nek. 
Egy-egy na gyobb kép el ké szí té se bi zony sok idõ be és sok ezer
öl tés be ke rül, így bár men  nyi re sze ret nénk, min den meg ál mo -
dott gyö nyö rû sé get nem le het ki varr ni. Ké szí tet tünk már go -
be lin és ke reszt sze mes, il let ve ezek öt vö zé sé vel ké szült ké -
pet, te rí tõt, fu tót, kony ha ru hát, ké pes la pot, pár nát, tö röl kö zõt.
Eze ket az al ko tá sa in kat sze ret nénk most be mu tat ni az el kö -
vet ke zõ egy hó nap ban a ké zi mun ká zást sze re tõ dunaharaszti
nagy kö zön ség nek a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban.



2012. 09. 14-én pén te ken ke rült sor a Dunaharaszti Jó zsef Atil -
la Mû ve lõ dé si Ház ban a „Négy Év szak” kon cert so ro zat õszi
elõ adá sá ra. Eu ró pa Folk lór cí men igé nye sen ös  sze gyûj tött né -
pi dal la mo kon ala pu ló ko moly ze nei vá lo ga tást hall ha tott a ze -
ne ked ve lõ kö zön ség. A kon cert so ro zat nak to vább ra is egyik
cél ja az is me ret ter jesz tés. Olyan prog ra mot ál lí tot tunk ös  sze,
ahol a ko moly ze ne nép ze nei mo tí vu mok kal ve gyül. En nek a
ze nei for má nak a vál to zá sa it, sok szí nû sé gét sze ret tük vol na
ér zé kel tet ni a mû sor ral. A bé csi klas  szi ku sok tól, Bar tó kig vo -
nul tat tuk fel a mû sor ban kü lön bö zõ mû ve ket. A né pi dal la mo -
kat már a bé csi klas  szi kus szer zõk is fel hasz nál ták mû ve ik ben.
Haydn, Bee tho ven egyes tánc té te lei a né met nép ze ne dal la -
ma i ból ere dez tet he tõ ek, ter mé sze te sen csak dal la mi lag. Az
elõ adás mód alap ve tõ en más. A fi gye lem a nép dal iránt a ro -
man ti ka ko rá ban vált erõ tel jes sé. Azon ban gyak ran nem kü lö -
nült el pon to san a nép dal a né pi es mû ze né tõl, va gyis a ma -
gyar nó tá tól. Brahms ma gyar tán ca i ban pl. gyak ran hal lunk
olyan dal la mot, mely nek szer zõ je van, te hát nem iga zi né pi al -
ko tá sok. A nem ze ti ro man ti ka idõ sza ká ban Liszt Fe renc, Er kel

Fe renc és má sok elõ sze re tet tel nyúl tak a nép dal hoz, il let ve ah -
hoz, amit an nak hit tek. Ez a ze ne tör té ne ti kor szak még is igen
nagy len dü le tet és ked vet adott a ké sõb bi ze ne szer zõ ge ne rá -
ci ók nak mun ká juk hoz: az iga zi ma gyar nép dal fog la la tá nak
meg al ko tá sá hoz. A tu do má nyos igé nyû, va ló di ze nei ala po kon
nyug vó nép ze ne ku ta tás Vikár Bé la fel üté se után Ko dály és
Bar tók mun kás sá gá val kez dõ dött a 20. szá zad ele jén. A nép -
ze ne je len leg ha gyo má nyos for má já ban nem él. A nép dal ma
már csak köz ve tí tõk ré vén lé te zik. A meg ta lált dal la mo kat ta -
nul ják meg és ad ják elõ. 
Fon tos meg is mer ni a sa ját és az eu ró pai nép ze nét,  hogy meg -
ta nul junk tá jé ko zód ni ko runk egy re bo nyo lul tab bá vá ló ze nei vi -
lá gá ban. Csak most, ami kor a kü lön bö zõ kul tú rák kö zött min den -
na pi vá vált a konf ron tá ció eb ben a „több nem ze ti sé gû” Eu ró pá -
ban va gyunk ké pe sek meg ér te ni, és ér té kel ni, ahogy a nyu ga ti
klas  szi kus ze ne min dig ké pes volt be fo gad ni a nép ze nei for rá -
sok ból szár ma zó dal lam vi lá got, hogy az in no vá ció esz kö ze ként
hasz nál ja.
A kon cert nek  szán dé ka volt meg mu tat ni, hogy a ko moly ze né -
ben az év szá zad ok so rán ho gyan se gí tet te elõ a nép ze ne  a
multikulturalizmust, a kul tú rák kö zöt ti pár be szé det. Amely ma úgy
tû nik, fon to sabb, mint valaha…
A kon cer tek re a be lé pés idén is in gye nes, kö szön he tõ en Du na -
ha rasz ti Vá ros Ön kor mány za tá nak. Kü lön sze ret nénk meg kö -
szön ni dr. Szalay Lász ló nak, vá ro sunk pol gár mes ter ének a tá mo -
ga tást, aki a kez de tek tõl fel ka rol ta a kon cert so ro zat öt le tét. Ki -
emelt tá mo ga tó ink az idei év ben, a Power Belt Kft., a Kisduna
Ét te rem és Pan zió, az Universum Üdü lõ köz pont. Kö szö net a Jó -
zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház igaz ga tó as  szo nyá nak és va la men  nyi
mun ka tár sá nak, akik már har ma dik éve se gí tik a kon cert so ro zat
si ke res le bo nyo lí tá sát!
Kö vet ke zõ kon cer tün ket 2012. no vem ber 22-én tart juk
Dunaharasztin. Sze ret nénk fel hív ni a fi gyel met, hogy ez az elõ -
adás rend ha gyó mó don csü tör tö kön lesz! „Paesaggi mu si ca li”
Dal tu riz mus – Olasz or szág. Az olasz ré gi ók ra jel lem zõ da lok se -
gít sé gé vel  be utaz zuk Olasz or szá got, ve tí tés sel egy be kö tött kon -
cert lesz. A kon cert rész le te i rõl, ha ma ro san bõ vebb tá jé koz ta tó -
val is szol gá lunk.

Ignácz La u ra
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Me sé lõ gye re kek és fel nõt tek

IDÕ SEK NAP JA 
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Gyö nyö rû nap sü té ses na pon jöt tek el a Jó -
zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ba az idén az
Idõ sek Nap já ra a meg hí vott ha rasz ti nyug -
dí ja sok. Több mint négy szá zan gyûl tek ös -
 sze a nagy te rem be, ami zsú fo lá sig telt az
idén is.
A prog ram rend ha gyó mó don egy em lék -
táb la ava tás sal kez dõ dött. Dr. Szalay Lász -
ló pol gár mes ter avat ta fel Far kas Ist ván nal,
Szán tó Ist ván haj da ni ven dég lõ tu laj do nos
ne velt fi á val a Szán tó-ven dég lõ tu laj do no -
sá nak tisz te le té re azt az em lék táb lát, amit
a bál te rem fa lán he lye zett el a
Dunaharaszti Lo kál pat ri ó ták Egye sü le te
„Szán tó Ist ván, aki lét re hoz ta és üze mel -
tet te az ál la mo sí tá sig” szö veg gel. Az em -
lék táb la elõtt tisz te leg tünk a haj da ni ipa ro -
sok zász la já val, mely 1919 és 1948 kö zött
a ha rasz ti ven dég lõ sök és korcs má ro sok

jel ké pe volt, sza lag ján az aláb bi fel irat tal
„Is ten áld ja a tisz tes ipart.” Szán tó Ist ván
ven dég lõ tu laj do nos zász la ját az óta is gyö -
nyö rû ál la pot ban õr zik jog utód ként a haj -
da ni Laj tai-kocs ma mai tu laj do no sai, ami -
nek a ne ve most Fra di-kocs ma. A zász ló
nye lén iga zi erek lye ként szám ta lan ap ró
réz táb lács ka õr zi a múlt szá zad el sõ fe lé -
nek ipa ro sa it.
A rö vid ün ne pé lyes ce re mó nia után a pol -
gár mes ter és a kép vi se lõk 50 aján dék cso -
ma got osz tot tak ki a je len lé võ leg idõ sebb
nyug dí ja sok nak. Kö szön töt tük a leg idõ -
sebb Smella Jó zsef bá csit, aki be töl töt te
100. élet év ét, a 97 éves Ta kács Istvánnét
és a 96 éves Far kas Pált is.
A cso ma gok ki osz tá sa után Ma da rász Ka -
ta lin és Pe re Já nos éne ke sek kel nó tá zott
a pub li kum, majd meg néz het ték az Õszi -

ró zsa Nyug dí jas Klub „Öreg fi úk” fér fi kó ru -
sá nak mû so rát. Nagy tap sot kap tak még a
Nap fény tánc cso port és a Rocky-Nagyik
tánc cso port tag jai is. A fi nom virs lis uzson -
na után pe dig még Faj ta Jó zsef ze né jé re
is tán col tak a fi a ta lo sabb, jó ked vû nyug dí -
ja sok.
Ruff Ist ván pék mes ter az idén is na gyon fi -
nom pék sü te mé nyek kel tá mo gat ta az idõ -
sek na pi ren dez vé nyün ket, amit ez úton is
kö szö nünk a vál lal ko zó nak és csa lád já -
nak.
Szép nap volt. Jö võ re is sze re tet tel vár juk
jó egész ség ben, erõ ben Du na ha rasz ti
nyug dí ja sa it a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si
Ház ba az Idõ sek Vi lág nap ján.

Táborosi Zoltánné
igaz ga tó

Szep tem ber vé gén le zá rult a „Páf rá nyok
alatt” me se író-pá lyá zat, me lyet a Ma gyar
Nép me se Nap ja al kal má ból im már má sod -
szor írt ki gye re kek és fel nõt tek ré szé re kü -
lön bö zõ kor cso por tos meg osz tás ban a Vá ro -
si Könyv tár és a Dunaharaszti Kör nye zet ba -
rá tok Egye sü le te.
32 pá lya mû ér ke zett be Ker tész Edi na író nõ
me se kez de mé nyé re.
7–10 éves kor osz tály ban pá lyáz tak a leg töb -
ben, ti zen öten. Eb ben a ka te gó ri á ban a zsû ri
dön té se alap ján Kaminski Rom ina nyer te el
az el sõ dí jat, má so dik he lye zett Hor váth
Jan ka lett, har ma dik he lye zést pe dig meg -
oszt va ka pott Puzsik Pet ra és Mo nos to ri
Dó ra. Kü lön dí jat kap tak Ágics Ber na dett,
Szõ ke Dominik és Kecseti Dá vid.
11–14 éves ka te gó ri á ban a be ér ke zett 11 db
pá lyá zat ból el sõ he lye zést ért el Gera An na

rend kí vül szín vo na las me sé jé vel. Így õ nyer -
te el a fõ dí jat: Ke re kes An na fes tõ mû vész
gyö nyö rû olaj kép ét, me lyet a mû vész nõ
aján dék ba adott az ese mény hez. Kö szö net
ér te. Má so dik he lye zést nyert el Kreisz Dor -
ka, har ma dik he lye zett pe dig Ke néz An tó -
nia lett. Eb ben a ka te gó ri á ban még két kü -
lön dí jat is ki osz tott a zsû ri Tö rök Pet ra és
Nagy Tün de ré szé re.
A har ma dik 15–18 éves ka te gó ri á ban össze -
sen há rom pá lyá zat ér ke zett, amely ben he -
lye zé se ket nem, de kü lön dí ja kat adott a zsû -
ri Maraffai Szil via és Wallner Er zsé bet pá -
lyá zók nak.
A fel nõtt ka te gó ri á ban is saj nos igen ke ve sen
pá lyáz tak, ös  sze sen há rom fõ, így itt sem lett
hir det ve he lye zés. Mind há rom me se író egy-
egy páf rányt ka pott aján dék ba. Me se könyv
kü lön dí jat ka pott a leg fi a ta labb pá lyá zó, a 6
éves Szamay Ist ván is. Va la men  nyi pá lyá zó
ka pott em lék la pot, a dí ja zot tak pe dig ok le ve -
let, va la mint a könyv tár és a kör nye zet ba rá -
tok ér té kes aján dé ka it, köny ve ket, tol la kat,
tár sas já té ko kat.
A zsû ri tag ok is él ve zet tel ol vas ták a me sé -
ket, és a díj ki osz tón va la men  nyi en ér té kel ték
a pá lya mun ká kat. Kö szö net Fo dor Árpádné
óvodapedagógus zsûrielnöknek, Drscsákné
Ke re kes Gab ri el lá nak a Kör nye zet ba rá tok
Egye sü le te el nö ké nek, aki na gyon sok, ér té -
kes aján dé kot is ho zott a dí ja zot tak nak, Ker -
tész Edi na me se író nak, Baldauf Myrtill pe -

da gó gus nak és Tóth Ma ri an na könyv tá ri
igaz ga tó-he lyet tes nek, zsû ri tag ok nak.
Az ok tó ber 4-i díj ki osz tó rend kí vül jó han -
gu lat ban telt a könyv tár ban, a pá lyá zók
öröm mel és si ker él mé nyek kel tá voz tak. Ez a
prog ram az idén is nagy si ker rel zá rult. Jö -
võ re is meg hir det jük, hi szen ha gyo mányt kí -
vá nunk eb bõl te rem te ni, és re mél jük, hogy
még több gye rek és fel nõtt is ír nagy sze rû
me sé ket a könyv tá ri me se író-pá lyá zat ra.

Táborosi Zoltánné
Vá ro si Könyv tár

igaz ga tó

A dí ja zot tak név so rát és a leg jobb me se dí -
ját el nye rõ Gera An na pá lya mû vét el ol vas -
hat ják a Vá ro si Könyv tár hon lap ján:
www.dhbiblio.hu prog ra mok me nü pont alatt.
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Kö ze le dik az õsz, egy ba rá ti tár sa ság gal
úgy dön töt tünk utol já ra fel töl tõ dünk és el -
töl tünk egy he tet Egerszalókon.

Egerszalók

Egerszalók iga zi ne ve ze tes sé ge a köz ség
dé li ré szén a föld mé lyé bõl fel tö rõ ter mál -
for rás és a le fo lyó víz ál tal lét re ho zott
mész kõ domb, mely az évek so rán, só-
domb né ven vált is mer té. 

A 65–68 oC-os ás vá nyi anya gok ban igen
gaz dag gyógy víz fo lya ma to san épí ti az
im po záns lát ványt nyúj tó csip ké zett, fe hér
kép zõd mé nye ket.
A nát ri u mot is tar tal ma zó, kal ci um-mag né -
zi um hid ro génkar bo ná tos gyógy víz, mely -
nek me ta ko va sav tar tal ma is je len tõs, a
ké nes gyógy vi zek ka te gó ri á já ban az egyik
leg jobb be so ro lást kap ta. A kal ci um gyul -
la dás csök ken tõ ha tá sú, a kén az ízü le ti
porc fon tos al ko tó ele me.
Az évek so rán a mész kõ domb a kör nyék
szim bó lu má vá és véd jegy évé vált. Az Eu -
ró pá ban egye dül ál ló lát vány hoz ha son ló
ter mé sze ti kép zõd mény még két he lyen
ta lál ha tó a vi lá gon, Tö rök or szág ázsi ai ré -
szén Pamukkale-ban, va la mint az Egye -
sült Ál la mok be li Yel low stone Nem ze ti
Park ban.
Az el sõ ku tat kõ olaj és föld gáz után ku tat -
va 1961-ben fúr ták, a má so dik fúrás ra
1987-ben ke rült sor. A 2011 au gusz tu sá -
ban meg ren de zés re ke rült Gyógy víz Ün -
nep ke re tén be lül ün ne pel ték a fél év szá -
za dos év for du lót. A ku tak meg szen te lé sük
so rán, 2010 õszén kap ták a Má ria és a
Ven del ne vet. A Cso da te võ Má ria-kegy -
kép az Egerszalóki ka to li kus temp lom ban
ta lál ha tó, Szent Ven del a for rá sok és ku -
tak vé dõ szent je

Egy na pot Eger ben és a Szép as  szony-
völgy ben töl töt tünk.

Eger vá ro sa gyö nyö rû, a vá ros is mert ne -
ve ze tes sé gei mel lett, mi az „új don sá gok -
ra” vol tunk kí ván csi ak. 

Vá ros a vá ros alatt 
– az egy ko ri eg ri ér se ki pin ce rend szer

A tö rök meg szál lás után, az Eger be vis  sza -
té rõ Fenessy György püs pök már nem akart
a vár ban lak ni. A püs pök ség a pol gá ri vá ros -
ban vá sá rolt két épí té si tel ket és a pa lo ta
épí té sé hez szük sé ges tu fa kö vet az újon nan
épü lõ pa lo ta mö göt ti domb ból ter mel ték ki.
Ez ál tal egy részt meg épült a pa lo ta, más -
részt ki ala kult az a ha tal mas pin ce rend szer,

ahol a Gyön gyös tõl Mun ká csig ter je dõ szõ -
lõ te rü le tek rõl szár ma zó bo rok ti ze dét, az
egy há zi adót (dézs mát) tá rol ták. Ez jó esz -
ten dõk ben éven te 11–12 mil lió li ter bort je -
len tett. A pin ce rend szer a Hat va ni ka pu tól a
Rác ka pu ig, kö zel 4 ki lo mé ter hos  szan nyúlt
el a vá ros alatt. A pin ce leg szebb ré sze az
osz lo pos te rem, ahol 7x7 pin ce ág sakk táb -
la sze rû en há lóz za be a te ret.

Az 1947-es ál la mo sí tás után a pin cét nem
hasz nál ták, ál la gá ban meg rog  gyant, élet -
ve szé lyes lett. A 70-es évek vé gén vas be -
ton szer ke zet tel meg erõ sí tet ték, a ment -
he tet len és na gyon ve szé lyes sza ka szo -
kat be ton nal be tö me dé kel ték. Hi bát kö vet -
tek el azon ban, hogy ned ves ség el len
nem szi ge tel ték az ala gu ta kat, ez ál tal
mind a mai na pig a  be to non át szi vá rog a
ta laj víz. De így a tu fá ból ki mo sott mész -
kõ bõl cso dá la tos csepp kõ sze rû mész kép -
zõd mé nyek ala kul tak ki a fa la kon.
Ma a tu ris ta Eger ben a fel szí nen a ba rokk
vá ros ban gyö nyör köd het. A vá ros 2007-
ben az Eu ró pai Kul tu rá lis Fõ vá ros ver seny
ré vén eb ben a pin ce rend szer ben sze ret te
vol na be mu tat ni gaz dag tör té nel mi múlt -
ját. Bár nem Eger lett a Kul tu rá lis Fõ vá -
ros, a ter vek azon ban nem tûn tek el és
foly nak az elõkészületek a ki ál lí tás meg -
épí té sé re.
A pin cét 2007-ben a 7 leg is mer tebb ma -
gyar „épí té sze ti cso da” kö zé vá lasz tot ták.

A Kopcsik Marcipánia

Eger „leg éde sebb” ki ál lí tá sa,  mert itt min -
den, amit lát ni le het mar ci pán ból ké szült. A
cso da meg al ko tó ja Kopcsik La jos
Guinness-rekorder és Os car-dí jas, cuk rász
vi lág- és olim pi ai baj nok cuk rász mes ter (és
ta nít vá nya i nak) mun kás sá gát mu tat ja be: a
leg kü lön fé lébb hasz ná la ti és dísz tár gyak,
élõ lé nyek mar ci pán ból meg for mált má so la -
ta it, il let ve alak ja it (mind a 120 tárgy) cu kor -
mas  szá ból és mar ci pán ból ké szült. Va la -
men  nyi ki ál lí tott tárgy anya ga cu kor tész ta
(por cu kor és zse la tin), il let ve gla zúr (por cu -
kor és to jás fe hér je). A ké pe ket tem pe rá val
szí nez ték. A mes ter egyes tár gya kat va la -
mi lyen al ka lom ra, fel ké rés re ké szí tett el.
Ilyen pél dá ul Claude Mo net (1869): Ha lász -
bár kák cí mû ké pé nek gla zúr má so la ta.
A mú ze um egy kü lön le ges sé ge, ami Eu -
ró pá ban is egye dül ál ló a cu kor ból ké szült
ba rokk szo ba. Kopcsik La jos az 1990-es
évek kö ze pe óta sze re tett vol na be ren -
dez ni egy cu kor ból ké szült ba rokk szo bát,
er re a ki ál lí tás meg nyi tá sa után nyílt le he -
tõ sé ge. A ter vek meg va ló sí tá sá hoz há rom
esz ten dõ ki tar tó mun ká ja kel lett.

A szo bá ban a
pad ló, a ta pé -
ta, a füg göny,
a fa lon füg gõ
ké pek, a stuk -
kó, a csil lár és
az ös  szes be -
ren de zé si
tárgy a ba rokk
kor han gu la tát
idé zi. A szo bát
2008 au gusz -
tu sá ban avat -
ták fel.

Szép as  szony-völgy

A Szép as  szony-völgy Eger leg na gyobb ki -
ter je dé sû, ös  sze füg gõ bor pin cés te rü le te.
Eger bõl ún. kis vo nat tal men tünk át, rész -
le tes in for má ció mel lett Eger vá ro sá nak
ne ve ze tes sé ge it te kint het tük meg. 
A ma kö zel 200 pin cét szám lá ló Szép asz -
 szony-völgy az el múlt év szá zad ok ban
szo ro san ös  sze kap cso ló dott az eg ri bo rok
hír ne vé vel.

A völgy ne vé hez le gen dák so ra fû zõ dik.
Ba kó Fe renc nép rajz ku ta tó sze rint a
„Szép as  szony” az õs val lás egyik is ten -
asszo nya volt, Vé nusz hoz ha son ló alak,
a sze re lem is ten nõ je. Ne ki mu tat tak be
ál do za tot ezen a he lyen. A föld mû ve sek
egy hí re sen szép as  szony ról me sél nek,
aki itt áru sí tot ta az egyik pin cé ben a jó
eg ri bort. Má sok sze rint egy úri vil la ki ka -
pós szép as  szo nyá ról kap ta ne vét a
völgy. A le vél tá ri ada tok alap ján nem ál -
la pít ha tó meg egy ér tel mû en a név ere de -
te, mint ahogy az el sõ pin cék épí té sé nek
ide je sem.
Az azon ban bi zo nyos, hogy 1774-ben
kezd ték a völgy Öreg so rá nak ki ala kí tá sát
püs pök-föl des úri en ge dély alap ján.
Utunk vé gén úgy dön töt tünk, hogy a cso -
dá la tos víz és a fel nem fe de zett lát ni va -
lók mi att jö võ re vis  sza jö vünk.

A be szá mo lót ké szí tet te:
Horváthné Schwarczl Má ria

Nya ra lás Egerszalókon
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Na pi ren di pon tok

1. Az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 5/2012.
(II. 28.) ren de let vég re haj tá sá ról szó ló be szá mo ló el sõ fél -
éves idõ szak ra vo nat ko zó an

2. Az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 5/2012.
(II. 28.) ren de let mó do sí tá sa

3. Köz be szer zé si el já rás in dí tá sa
4. Ok ta tá si-ne ve lé si in téz mé nyek hez kap cso ló dó be ru há zá sok

és ki adá sok
5. Az ál lat tar tás ról szó ló he lyi ren de let mó do sí tá sa
6. Kisdunáért Ön kor mány za ti Tár su lás meg szû né sé vel kap cso -

la tos va gyon fel osz tás
7. Be hajt ha tat lan kö ve te lé sek tör lé se
8. Be szá mo ló a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont 2011-ben foly ta tott

te vé keny sé gé rõl
9. Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság be szá mo ló ja

10. Pénz ügyi Bi zott ság be szá mo ló ja
11. Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott ság be szá mo ló ja
12. Vá ros fej lesz té si, Köz biz ton sá gi és Kör nye zet vé del mi Bi zott -

ság be szá mo ló ja
13. Dunaharaszti Hu mán Szol gál ta tó In téz mény Szer ve ze ti és

Mû kö dé si Sza bály za ta, va la mint Élel me zé si Sza bály za ta
14. Ket tõs ke reszt ál lí tás
15. RSD Par ti Sáv Ön kor mány za ti Tár su lás Tár su lá si Meg ál la -

po dá sá nak mó do sí tá sa
16. Be szá mo ló ké ré se a DHRV szék há zá nak fel újí tá sá val kap -

cso la to san

Pol gár mes te ri be szá mo ló 
a két ülés kö zött el telt idõ szak ban 

tör tén tek rõl

1. A par lag fü ves te rü le tek el len õr zé se a köz te rü let fel ügye let és
a kör nye zet vé del mi ügy in té zõ ál tal na pi rend sze res ség gel zaj -
lott, a la kos ság több sé ge fel szó lí tás ra el vé gez te a gyom le ka -
szá lá sát, an nak vi rág zá sát meg elõz ve. A Ná dor la kó park és a
Bezerédi la kó park kör nye ze té ben lé võ egyes in gat la no kon a
Hi va tal par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zést ren delt el. Ki -

emel ten fer tõ zött te rü le tek vol tak még a Ha tár út és az Észa -
ki ipar te rü let egyes ré szei.

2. A Hétszínvirág Óvo da ud va rá ban – kap cso ló dó an a bõ ví té si
be ru há zás hoz – fü ve sí tés, cser je ül te tés, ön tö zõ rend szer ki -
épí té se meg tör tént.

3. A DHRV Kft. té rí tés men te sen át ad ja Dunaharaszti Vá ros Ön kor -
mány za tá nak a ví ziköz mû ve ket (a ko ráb ban üze mel te tés re át -
adott köz cé lú ví zi lé te sít mé nye ket, ví ziköz mû-va gyont). A nem
rendszerfüggetlen ví zi köz mû-ele me ket pe dig könyv sze rin ti net -
tó ér té ken meg vá sár lás ra fel ajánl ják Ön kor mány za tunk nak.

4. Be fe je zõd tek a 2012. évi út- és csa pa dék víz-el ve ze té si be ru -
há zá sok.

5. El ké szült a Cso ko nai ut ca és Apponyi ut ca fe lü le té nek mart
asz falt tal tör té nõ ja ví tá sa.

6. El ké szült a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la al só ta go zat ud -
va rá nak viacolorral tör té nõ bur ko lá sa és víz el ve ze té sé nek ki -
épí té se, ill. hely re lett ál lít va a Temp lom kert épí tés ál tal igény -
be vett fe lü le te.

7. A Dunaharaszti Len gyel Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat a 2012.
évi ön kor mány za ti tá mo ga tá sá ról le mon dott (200 000 Ft) a
Dunaharaszti Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol gá lat ja vá ra
az zal a meg je lö lés sel, hogy eb bõl az ös  szeg bõl tá mo gas sák
a hoz zá juk for du ló sze gény csa lá do kat.

8. Az új 6 cso por tos Szi vár vány Óvo da épí té sé hez pá lyá za ton
200 000 000 Ft-ot nyert az Ön kor mány zat, mely rõl már írá sos
ér te sí tést is ka pott.

A Kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen ho zott ha tá ro za tok

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te jó vá hagy ja
Dunaharaszti Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve tés ének vég re -
haj tá sá ról szó ló I. fél éves idõ szak ra vo nat ko zó be szá mo ló ját.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. ok tó ber 1.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ki egé szí ti az
53/2012. (IV. 23.) sz. Kt. ha tá ro za tát és 2012. év re a kö vet ke zõ
mó do sí tott köz be szer zé si ütem ter vet ál la pít ja meg:

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2012. szeptember 24-én megtartott ülé se

Köz be szer zés tár gya Köz be szer zés be csült Köz be szer zé si 
net tó ér té ke el já rás tí pu sa

Hétszínvirág Óvo da épü let bõ ví tés 111 000 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Dunaharaszti vá ros köz út ja i nak kar ban tar tá sa és üze mel te té se 96 400 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Dunaharaszti Nyár fa–Tó köz–Beth len ut cák út épí té se 94 500 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Dunaharaszti Vá ros 2012. évi csa pa dék víz el ve ze té se 141 000 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Dunaharaszti in téz mé nyi fel újí tá sok 20 000 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ré szé re me leg ebéd be szer zés 11 700 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
hir det mény nél kü li tár gya lá sos

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 - Dunaharaszti, Nap su gár Óvo da 22 800 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
ener ge ti kai fej lesz té si mun kái, II. ütem hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Dunaharaszti II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la kony ha fel újí tás 15 700 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Iro da sze rek és tonerek be szer zé se 12 700 000 Ft Kö zös sé gi re zsim sze rin ti, 
nyílt el já rás

Zár szám adás (2011) után el fo ga dott 11 ut ca út épí té se 139 400 000 Ft Nem ze ti el já rás rend sze rin ti 
hir det mény nél kü li tár gya lá sos

Kom mu ná lis és sze lek tív hul la dék szál lí tás, lom ta la ní tás 200 000 000 Ft Kö zös sé gi re zsim sze rin ti, 
meg hí vá sos el já rás

Szi vár vány Óvo da épí té sé vel ös  sze füg gõ fel hal mo zá si cé lú 160 000 000 Ft Kö zös sé gi re zsim sze rin ti, 
hi tel fel vé tel költ sé ge tár gya lá sos el já rás

Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. ok tó ber 31.
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Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te fel ha tal maz za a
Pol gár mes tert a Szi vár vány Óvo da épí té sé vel ös  sze füg gõ fel -
hal mo zá si cé lú hi tel fel vé tel köz be szer zé si el já rás elõ ké szí té -
sé re és meg in dí tá sá ra. A hi tel fel vé tel be csült költ sé ge
160 000 000 Ft.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. de cem ber 31.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Me se Óvo da
– Hétszínvirág tag óvo dá já ban a 4 új cso port mû kö dé sé hez szük -
sé ges ki egé szí tõ be ru há zás ra ös  sze sen brut tó 13 200 000 Ft
elõ i rány za tot biz to sít az Ön kor mány zat 2012. évi költ ség ve -
tésében, va la mint 850 000 Ft-tal meg nö ve li a Me se Óvo da fi nan -
szíro zá sát, me lyek nek for rá sa az adó több let be vé tel. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. október 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te brut tó
600 000 Ft elõ i rány za tot biz to sít a Me se Óvo da – Nap su gár tag -
óvo dá já ban – tor na- és fej lesz tõ szo ba ki ala kí tá sá ra az Ön kor -
mány zat 2012. évi költ ség ve tés ében, mely nek for rá sa az adó
több let be vé tel. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012.október 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te brut tó
150 000 Ft elõ i rány za tot biz to sít a Vá ro si Böl csõ dé ben a te tõ ja -
ví tá si mun ká la tok ra, nö ve li a 2.g. táb la III/4. In téz mé nyi in gat la -
nok kü lön fé le kar ban tar tá sa i nak ke re te cí mû so rát, mely nek for -
rá sa az adó több let be vé tel. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012.október 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te brut tó
150 000 Ft elõ i rány za tot biz to sít a Me se Óvo da – Száz szor szép
tag óvo dá já ban – a hó fo gó el he lye zé si mun ká la tok ra, nö ve li a
2. g. táb la III/4. In téz mé nyi in gat la nok kü lön fé le kar ban tar tá sa i -
nak ke re te cí mû so rát, mely nek for rá sa az adó több let be vé tel. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. október 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te brut tó
450 000 Ft elõ i rány za tot biz to sít a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá -
nos Is ko la ab laknyi tás- kor lá to zó szer ke ze tek el he lye zé si mun ká -
la ta i ra, meg nö ve li a Kõrösi Csoma Sán dor Ál ta lá nos Is ko la fi nan -
szí ro zá sát, mely nek for rá sa az adó több let be vé tel. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. október 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te brut tó
2 500 000 Ft elõ i rány za tot biz to sít a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la me le gí tõ kony ha-ét ke zõ ki ala kí tás hoz kap cso ló dó ki egé -
szí tõ mun kák ra az Ön kor mány zat költ ség ve tés ében, mely nek
for rá sa az adó több let be vé tel. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012.október 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te brut tó
2 100 000 Ft elõ i rány za tot biz to sít a Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la ré szé re ta ta mi vá sár lás cél já ból, meg nö ve li a Hu nya di Já -
nos Ál ta lá nos Is ko la fi nan szí ro zá sát, mely nek for rá sa az adó
több let be vé tel. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. október 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te brut tó
5 000 000 Ft elõ i rány za tot biz to sít az elõ re nem lát ha tó, in téz mé -
nyi kis kar ban tar tá si (havária, üzem za var) mun kák fe de ze té re,

nö ve li a 2. g. táb la III/4. In téz mé nyi in gat la nok kü lön fé le kar ban -
tar tá sa i nak ke re te cí mû so rát, mely nek for rá sa az adó több let be -
vé tel. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. október 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Kisdunáért
Ön kor mány za ti Tár su lás meg szün te té sé vel kap cso lat ban kö vet -
ke zõk sze rint dönt:
1. A Pest Me gyei Te rü let fej lesz té si Ta nács ál tal 2006–2010.

évek ben utalt 500 000 Ft/év, ös  sze sen 2 500 000 Ft össze gû
ta gi hoz zá já ru lás – el szá mo lás hi á nyá ban – ke rül jön vis  sza fi -
ze tés re.

2. A Tár su lás va gyo ná nak fel osz tá sa után a Tár su lás meg szû -
né sé nek a nap ján a Tár su lás bank szám lá ján a ka ma tok ból
kép zõ dött és ren del ke zés re ál ló pénz ös  szeg a Tár sult Ön kor -
mány zat ok va gyo ni hoz zá já ru lá sá nak ará nyá ban ke rül jön
szét osz tás ra az zal, hogy a szá za lé kos arány nak meg fe le lõ fel -
osz tás után eset leg fenn ma ra dó ös  szeg So rok sár Ön kor mány -
za ta, mint a Tár su lás gesz to ra ré szé re ke rül jön ki uta lás ra.

3. Jó vá hagy ja a Kisdunáért Ön kor mány za ti Tár su lás fenn ma radt
va gyo ná nak meg szün te té se kap csán az elõ ter jesz tés hez csa -
tolt va gyon fel osz tá si szer zõ dést.

4. Fel ké ri a Pol gár mes tert a va gyon fel osz tá si szer zõ dés alá írá -
sá ra.

Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. szep tem ber 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a csa tor na ér -
de kelt sé gi hoz zá já ru lá sok hát ra lé ko sai bí ró sá gi úton is be hajt ha -
tat lan tar to zá sa it  tör li.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. szep tem ber 24.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a Te rü le ti Gon -
do zá si Köz pont 2011. évi be szá mo ló ját el fo gad ja.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. szep tem ber 25.

Az Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott ság, a Pénz ügyi Bi -
zott ság, a Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott ság, va la mint a
Vá ros fej lesz té si, Köz biz ton sá gi és Kör nye zet vé del mi Bi zott -
ság be szá mo ló ját a Kép vi se lõ-tes tü let el fo gad ta.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te el fo gad ja a
Dunaharaszti Hu mán Szol gál ta tó In téz mény Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tát, va la mint az Élel me zé si Sza bály za tát.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. áp ri lis 30.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a he lyi ön kor -
mány zat ok tár su lá sa i ról és együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1997. évi
CXXXV. tör vény 4. §-a alap ján az RSD Par ti Sáv Ön kor mány za -
ti Tár su lás mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt Tár su -
lá si Meg ál la po dá sát a mel lé kelt tar ta lom sze rint el fo gad ja.
Az egy sé ges szer ke ze tû Tár su lá si Meg ál la po dás je len ha tá ro zat
el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.
A kép vi se lõ-tes tü let egy ben fel ha tal maz za dr. Szalay Lász ló pol -
gár mes tert a ha tá ro zat mel lék le tét ké pe zõ Tár su lá si Meg ál la po -
dás alá írá sá ra.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. szep tem ber 25.

Az aláb bi ha tá ro za ti ja vas la to kat a Kép vi se lõ-tes tü let nem
fo gad ta el:

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te hoz zá já rul ah -
hoz, hogy a Ma gya rok Szö vet sé gé nek Dunaharaszti Cso port ja
(kép vi se li: Szõ ke Jó zsef) a Dunaharaszti, Mindszenty ut ca vé -
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gén, a Mil len ni u mi Em lék park ba ket tõs ke resz tet ál lít son fel a Mû -
sza ki Iro dá val egyez te tett mû sza ki pa ra mé te rek sze rint. A ket tõs
ke reszt ál lí tá sá nak tel jes költ sé gét a Ma gya rok Szö vet sé ge vál -
lal ja, va la mint ezen az in gat la non a te rü let fo lya ma tos kar ban tar -
tá sát is. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. de cem ber 31.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te hoz zá já rul ah -
hoz, hogy a Ma gya rok Szö vet sé gé nek Dunaharaszti Cso port ja
(kép vi se li: Szõ ke Jó zsef) a Dunaharaszti 2240 hrsz.-ú in gat la non,
an nak 44 m2-én (Némedi út és Andrássy ut ca ke resz te zõ dé se)
ket tõs ke resz tet ál lít son fel a Mû sza ki Iro dá val egyez te tett mû -
sza ki pa ra mé te rek sze rint. A ket tõs ke reszt ál lí tá sá nak tel jes költ -
sé gét a Ma gya rok Szö vet sé ge vál lal ja, va la mint a 2240 hrsz.-ú
in gat lan 44 m2-én a te rü let fo lya ma tos kar ban tar tá sát is. 
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. de cem ber 31.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te fel ké ri Hor váth
Je nõt, a DHRV Kft. Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak – a fel újí tás idõ sza -
ká ban reg ná ló – el nö két, hogy vá la szol jon az elõ ter jesz tés ben
fel tett kér dé sek re a DHRV szék ház fel újí tá sá val kap cso la to san.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. ok tó ber 29.

A 2012. szep tem ber 27-i rend kí vü li ülés 
ha tá ro za tai

Gyer mek or vo si ren de lõ vá sár lá sa

A Dunaharaszti 5270 hely raj zi szá mú, ter mé szet ben 2330
Dunaharaszti, Fõ út 35. szám alatt ta lál ha tó bel te rü le ti in gat lan
tu laj do nos tár sa ként, Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány za ta (szék -
he lye: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. szám; KSH szám:
15393173-7511-321-13; ÖK kód: 1309584) nyi lat ko zik, mi sze rint

a HEALTH-TEC Ipa ri és Ke res ke del mi Kft. „f.a.” (2335 Tak sony,
Bé ke út 13; cég jegy zék szá ma: 13-09-063498; adó szá ma:
10563979-2-13) fel szá mo ló ja ál tal a II./6. alat ti 577/1154 és a
II./10. alat ti 42/1154 tu laj do ni há nya dok ra a CHRISTIDES Hun -
ga ry Kft. ve võ vel (szék he lye: 1237 Bu da pest, Sós mo csár út 9.
szám; cégj. szá ma: 01-09-987719; adó szá ma: 23983731-2-43;
KSH szá ma: 23983731-6820-113-01) 2012. jú li us 30-án meg kö -
tött adás vé te li (ér té ke sí té si) szer zõ dést tel jes ter je del mé ben
utóbb meg is mer ve, a tör vé nyes elõ vá sár lá si jo gá val nem kí ván
él ni.
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ké ri Dr. Szalay Lász ló pol gár mes tert az
elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ról tör té nõ le mon dás jog nyi lat ko zat
meg té te lé re.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. ok tó ber 31.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ak ként dönt,
hogy Dunaharaszti Vá ros Ön kor mány zat ve võ a CHRISTIDES
Hun ga ry Kft. el adó tól (szék he lye: 1237 Bu da pest, Sós mo csár út
9. szám; cégj. szá ma: 01-09-987719; adó szá ma: 23983731-2-43;
KSH szá ma: 23983731-6820-113-01) meg vá sá rol ja a Du na ha -
rasz ti 5270 hely raj zi szá mú, ter mé szet ben 2330 Dunaharaszti,
Fõ út 35. szám alatt ta lál ha tó bel te rü le ti in gat lan 389/1154 tu laj -
do ni há nya dát brut tó 22 500 000 Ft-ért, amely tu laj do ni há nyad -
hoz a „Be”-rendelõ eme le ti rész, a „Bf”-rendelõ föld szint, és a „E”-
lakás ki zá ró la gos ter mé szet be ni hasz ná la tá nak jo ga tar to zik.
A Kép vi se lõ-tes tü let fel ké ri Dr. Szalay Lász ló pol gár mes tert az
adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé re.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. ok tó ber 31.

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ak ként dönt,
hogy dr. Ko vács Zsu zsan na, dr. Gel lért Zsu zsan na, és dr. Var ga
Irén Má ria gyer mek or vos ok kal szer zõ dést köt a 2330 Du na ha -
rasz ti, Fõ út 35. szám alatt ta lál ha tó gyer mek or vo si ren de lõk
hasz ná la tá ra.
Fe le lõs: Dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter
Ha tár idõ: 2012. de cem ber 31.

Tisztelt Partnereink!
Lakossági zöldhulladék gyűjtés

Dunaharaszti, 2012. ősz reggel 5:30 órától

november 17. szombat
Gyárköz utca – Némedi út (Fő út felől az
51-es út felé haladva) jobb oldala –
Bethlen Gábor utca – Haraszthy Ferenc
utca – Egry József utca – Paál László
utca – Zágonyi Károly u. – Zsálya u. –
Le ven du la u. – Király köz – Pitypang u.
- MÁV alsó utca közötti terület

november 18. vasárnap
Dózsa György út (Fő út felől az 51-es út
felé haladva) jobb oldala – Vasút utca –
Mó ricz Zsigmond utca – Temető utca –
vasúti sín – Bárka utca – Duna-Tisza
Csa tor na – Fő út közötti terület.

Figyelem! A Fő úton a zöldhulladék-
gyűjtést következő szombaton, no -
vem ber 24.-én végezzük.

november 24. szombat
Fő út – Sport-sziget – Hókony-sor – Bá -
ba kalács utca-Paradicsom-sziget –
Duna sétány – Duna utca – Alsó Duna
sor – Ibolya utca – Soroksári út – Fő út

- Károlyi Mihály út – dr. Pósta Sándor
utca – Las Torres utca – Csokonai utca
– Szondy György utca – Kőrösi Csoma
Sándor utca – Móra Ferenc utca –
Eötvös köz – Eötvös Károly utca –
Baross utca – Dózsa György út (Fő út
felől az 51-es út felé haladva) bal oldala
közötti terület

november 25. vasárnap
Határ út – Vércse utca – Mandula utca –
Kikelet utca – Határ út – Orgona utca –
Tavasz utca – Határ út – Knézich utca –
Némedi út (Fő út felől az 51-es út felé
haladva) bal oldala – Kandó Kálmán utca
közötti terület

Megkérünk minden In gat lan tu laj do -
nost és Bérlőt, hogy a levelet, a füvet
a gyűjtést megelőző nap zsákokban
tegyék az ingatlanok elé. 
Az ágakat maximum 1,5 m-es da ra -
bok ra vágják és kötözzék össze. 

Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15

cm-nél vastagabb ágakat nem szál lít -
juk el!

A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:30
órakor kezdődik! Azon be je len té se ket,
hogy az utcában a zöldhulladék-gyűj -
tés látható megtörténte után el szór tan
zöldhulladék ott maradt, nem vesszük
figyelembe.
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Bap tis ta Nap kö zis Tá bor 2012
A 2012. jú li us 30-tól au gusz tus 4-ig is mét
Nyá ri bap tis ta nap kö zis tá bort ren dez -
tünk Dunaharasztiban. Há lá sak va gyunk
Is ten nek, hogy si ke rült az is ko lai szün -
idõ ben ér té kes és hasz nos prog ra mot
biz to sí ta ni a részt ve võ gye re kek nek.

A kü lön bö zõ se gí tõk nek, kap cso la tok nak
is kö szön he tõ en a prog ra mok so ra igen
szí nes volt: dél elõt tön ként tor na, ügyes sé -
gi já té kok, vi dám éne kek, bib li ai tör té ne tek
meg is mer te té se (kor osz tá lyon ként kü lön
is ko lás és óvo dás cso por tok ban), dél utá -
non ként pe dig vá laszt ha tó an sport  prog ra -
mok (ke rék pár, lab da rú gás, íjá szat, ko sár -
lab da, tol las lab da, petanque stb.), kéz mû -
ves fog lal ko zá sok (pl. var rás, gyöngy fû -
zés, szõ nyeg szö vés, pa lack vi rág-ké szí tés
stb.), va la mint szín ját szá si, rajz- és fes té -
szet ok ta tá si le he tõ sé gek vár ták a tá bo ro -
zó kat. Mind emel lett a Ma gyar Vö rös ke -
reszt tar tott szer dán el sõ se gély-be mu ta tót.

Min den év ben fõ cél ja ink kö zött sze re pel
a Bib lia fõ üze ne té nek, Jé zus Krisz tus
ta ní tá sá nak a to vább adá sa. His  szük,
hogy ez az iga zi meg ol dás a gyer me kek,
csa lá dok éle té nek prob lé má i ra. Örü lünk,
hogy meg va ló sul ha tott a Bib li á val va ló
is mer ke dés, va la mint a ke resz tény ta ní -
tás és er köl csi alap ér té kek meg osz tá sa
is, fe le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le nül.

Szom ba ton a szer ve zõk meg hí vá sá ra
há rom bus  szal ös  sze sen 116 fõ – a tá -
bo ro zó gye re kek és hoz zá tar to zó ik –
kirán du lást tet tek a WOL Élet Sza va
Alapít vány tóalmási kas té lyá ba
(www.eletszava.org), ahol a tá bor zá ró
al ka lom ke re té ben ké pek kel és él mény -
be szá mo lók kal von ták be a je len lé võ ket
a hét leg jobb per ce i be és ek kor ke rült ki -
hir de tés re a csa pat ver seny ered mé nye
is. Ter mé sze te sen a csa pa tok nem ma -
rad tak ju ta lom nél kül. Itt ke rült sor a né -

hány tá bo ro zó ál tal szer ve zett Jesus
Factor el ne ve zé sû ének-ze nei ver seny -
re is. A hét prog ram jai Dunaharasztin
több hely szí nen zaj lot tak, leg na gyobb -
részt a II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is -
ko la ún. nap kö zis épü le té ben (Du na ha -
rasz ti, Rá kó czi u. 1.). Az idei nap kö zis
tá bo ron több, mint 70 gye rek vett részt.

A gye re kek kel sok-sok ön kén tes se gí tõ
és tá mo ga tó fog lal ko zott így ez úton is
kö szön jük a Dunaharaszti Vá ros Ön kor -
mány za tá nak, a Ruff Pék ség nek, Zsig -
mond Kár oly igaz ga tó úr nak és a II. Rá -
kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá nak, a
KisDuna Tv-nek, Brauswetter László né -
nak és a Dunaharaszti Folt va rázs lók nak,
to váb bá min den se gí tõ nek a gyü le ke ze -
tün kön be lül és kí vül!

Ger gely Tamásné
www.jezusazur.hu

Fu tó nagy kö ve te ink je len tik
Fu tó ink szep tem ber hó nap ban is foly tat ták az edzé se ket és a
ver se nye ken va ló rész vé telt. Szep tem ber má so dik va sár nap -
ján Dunaharasztiról a re kord lét szá mú ne ve zõ re kord lét szá -
mú si ke res célbaérkezõt ered mé nye zett a Nike Fél ma ra ton fu -
tó ver se nyen. Gra tu lá lunk min den cél ba ér ke zõ nek, kü lö nö sen
az el sõ félmaratonosoknak, név sze rint a kö vet ke zõ fu tók nak:
Schubertné Ga val lér Ka ta lin nak, Esze Ta más nak, Ani ta és
Mike Gurney-nak, to váb bá vá ro sunk azon el sõ fél ma ra to no sai -
nak is, akik rõl ezt az in for má ci ót nem tud juk, va la mint az egyé -
ni csú csot el érõ fu tók nak: Bazsó Er zsé bet nek, Györ gyi Ka ta -
lin nak és Herbély Sza bi ná nak. Szep tem ber har ma dik szom bat -
ján ren dez ték meg a Ka ni zsai Fu tó fesz ti vál és 50 km-es OB
fu tó ver senyt. Weinber Fe renc az 50 km-es tá von egyé ni csú -
csot fu tott, Csiki Ger gely pe dig 10 km-en má so dik he lye zést
ért el. Szep tem ber utol só elõt ti va sár nap ján Bazsó Er zsé bet
éle té ben elõ ször 30 km-es táv fö lé lé pett a Ve len cei-tó Õszi
kör fu tá son. Szep tem ber utol só va sár nap ján há rom fu tónk kép -
vi sel te vá ro sun kat Kecs ke mé ten a Hírös-félmaraton fu tó ver se -
nyen: Bazsó Er zsé bet, Esze Ta más és Körözsi Sán dor. Az õsz
be kö szön té vel meg élén kült az ér dek lõ dés fu tó csa pa tunk iránt:
már há rom fu tó csat la ko zott a rend sze res fu tá sa ink hoz, má sik
há rom fu tó pe dig egyé ni fel ké szü lés ré vén hoz za for má ba ma -
gát, hogy mi e lõbb csat la koz has son a kö zös fu tá sok hoz.
Vé gül egy iga zán hasz nos ol vas mány meg je le né sé rõl: szep -
tem ber ele jén je lent meg ide ha za a Kos suth Ki adó gon do zá sá -

ban Sally Edwards:
Fu tók ké zi köny ve –
kez dõk nek és ha la -
dók nak cí mû köny -
ve. Az utób bi évek -
ben ör ven de te sen
meg nõtt a fu tás
nép sze rû sé ge; már
kö zel 40 mil li ó an
ûzik az em be ri ség
leg õsibb sport te vé -
keny sé gét. A tu do -
má nyos ku ta tá sok nak kö szön he tõ en ugyan ak kor a fu tás sal
kap cso la tos is me re tek is rob ba nás sze rû en gya ra pod tak. Eb -
ben az át fo gó is me re te ket adó, hi te les szer zõk ál tal ös  sze ál lí -
tott ké zi könyv ben el sõ íz ben öt vö zõ dik a leg mo der nebb sport -
tu do mány a gya kor la ti edzés mód sze rek kel, il let ve min den fu -
tó szá má ra hasz nos alap is me re tek kel. A könyv ben le írt edzés -
mód sze rek ga ran tál ják a si kert, le gyél bár kez dõ fu tó, ru ti nos
ver seny zõ, vagy a sé rü lé se ket el ke rül ni igyek võ és új ener gi -
ák ra vá gyó ve te rán – akár Ha rasz ti ban, akár az or szág bár -
mely ré szén. 
Csat la ko zás a Dunaharaszti Fu tók hoz: Facebook/Dunaharaszti
Fu tók ol da lon, il let ve emailben: gamplett.gabor@gmail.com
és/vagy gykata.fut@gmail.com, te le fo non: 06-20/495-2302. 
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Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 61.

Az oldalt összeállította: Tömösvári Ildikó
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Ju bi le um 
a Baktay Er vin Gim ná zi um ban

A dunaharaszti Baktay Er vin Gim ná zi um
2012-ben ün nep li fenn ál lá sá nak fél év szá -
za dos év for du ló ját. Eb bõl az al ka lom ból
több olyan ren dez vény re is sor ke rült már,
ahol er rõl a nagy sze rû ju bi le um ról meg -
em lé kez tünk. Tisz te leg tünk a he lyi kö zép -
is ko lai ok ta tás öt ven éve és név adónk em -
lé ke elõtt. Ezek rõl az ese mé nyek rõl szed -
tünk most cso kor ba né hány gon do la tot.

KE NU TÚ RA A DU NÁN 
– BAKTAY ER VIN EM LÉ KÉ NEK

AJÁNL JUK

Baktay Er vint el sõ sor ban a Tá vol-Ke let,
In dia mû vé sze té nek szak ér tõ je ként is mer -
jük. A meg is me rés, a ta pasz ta lás vá gya
haj tot ta ak kor is, ami kor 1926 és 1929 kö -
zött In di át jár ta be, és ak kor is, ami kor egy
má sik eg zo ti kus kul tú ra, az észak-ame ri -
kai in di á nok élet mód ja fe lé for dult. A Vad -
nyu gat, a 19. szá zad vé gé re re zer vá tu -
mok ba kényszerített in di á nok éle te, szo -
ká sai von zot ták. Baktay ba rá ta i val lét re -
ho zott egy olyan tár sa sá got, akik nem -
csak ol vas tak ezek rõl a kul túr antro po ló -
giai ér de kes sé gek rõl, de el is ját szot ták,
meg is él ték azt. 
Az in di án kul tú rát kez det ben Zebegény,
majd Kis oro szi kö ze lé ben ta lál ha tó szi ge -

te ken él ték meg. Ma ezt kí sér le ti ré gé szet -
nek, kí sér le ti nép rajz nak hív juk. A szi ge -
te ken in di án törzs élt, in di án ru hák ban,
sát rak ban, in di án szo ká sok sze rint. Ezt a
kü lön le ges vi lá got mu tat ja be ma is a Kis -
oro szi ban ta lál ha tó Baktay em lék ki ál lí tás. 
2012. au gusz tus 23-án a tan év szá munk -
ra em lék tú rá val kez dõ dött. Bus  szal men -
tünk Pilismarótig, ahol al kal mas he lyen,
ép pen Zebegénnyel szem ben tet tük víz re
a DMTK ke nu it. Az el sõ cél: át ke lés a Du -
na ka nya ron. Baktay in di án tár sa sá gát kö -
vet ve le eresz ked tünk Kis oro szi ig. Azok a
kol lé gák, aki ket nem von zott a nagy-du nai
eve zés, bus  szal jöt tek oda. A ki rán du lá -
son részt vet tek az is ko la vál lal ko zó ked -
vû pe da gó gu sai, tech ni kai csa pa ta, és
mint egy tu cat nyi je len le gi és vég zett di ák. 
Kis oro szi ban ter mé sze te sen He ve rõ Bö -
lény, az az Baktay Er vin em lék ki ál lí tá sa

volt a cél. A mú ze u mot Doszpoly An dor és
fe le sé ge mu tat ta be. Ko szo rút he lyez tünk
el a be já rat nál név adónk tisz te le té re, majd
kör be jár tuk a ki ál lí tó te ret. Iga zi port ré ja ez
Baktaynak, aki ko moly tu do má nyos mun -
ká já tól nem vá lasz tot ta el a já té kot, a szó -
ra ko zást sem.
Az em lék tú ra má so dik ál lo má sa Szent -
end re volt. Itt sá to roz tunk, a ha mi sí tat lan
vízitúrás han gu la tot pe dig es ti vá ros né -
zés sel kö töt tük ös  sze. A kö vet ke zõ na pon
a ha zai Du na sza kasz egyik leg szebb ré -
sze, a fõ vá ros várt min ket. Kü lön le ges él -
mény az Or szág ház, a Vár vagy a Gel lért -

hegy a víz rõl néz ve. Bu da pest után kö vet -
ke zett ki rán du lá sunk leg em bert pró bá lóbb
sza ka sza. Az ala csony víz ál lás mi att a
Kvassay zsi lip nél át kel lett emel ni a ke nu -
kat a Rác ke vei Du na-ág ra. On nan már –
némi se gít ség gel – si ma volt az út ha zá -
ig.
Az em lék tú ra olyan erõ, amely egy ség be
tö mö rít, ös  sze tart. Együtt evez tek az is ko -
lát al ko tó kö zös ség min den cso port já nak
tag jai. El kí sér tek min ket azok is, akik csak

a név adó elõtt akar tak tisz te leg ni, vagy
csak egy kel le mes prog ram ra vágy tak a
Du na ka nyar ban. A tú ra ve ze té sé ért
Czompa Gyu la ta nár urat il le ti kö szö net. A
szál lí tást, uta zást Nagy-Gyõr Dalma szer -
vez te meg, Szent end rén pe dig Va len tin
Ist ván ta nár úr tar tott szak sze rû ide gen ve -
ze tést. Kü lön kö szön jük Kis oro szi Pol gár -
mes te ri Hi va ta lá nak, jegy zõ as  szo nyá nak,
va la mint Doszpoly An dor nak és Doszpoly
Andornénak, hogy Kis oro szi ban se gít sé -
günk re vol tak. Tú ránk em lé ket ápol, kö -
zös sé get te remt, és re mél jük eb bõl is ha -
gyo mány vál hat majd, amel  lyel to vább ad -
hat juk a jö võ ge ne rá ci ó i nak, kö zös sé ge i -
nek név adónk kul tu szát.

GÁ LA MÛ SOR RAL ÜN NE PEL TÜK 
AZ IS KO LA FENN ÁL LÁ SÁ NAK 

50. ÉV FOR DU LÓ JÁT

2012. szep tem ber 21-én is mét meg telt a
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház nagy ter me.
Ju bi le u mi gá la mû sor ral ké szül tünk az év -
for du ló ra. A szer ve zés so ka kat meg moz ga -
tott. Ren dez vé nyün kön kö szönt het tük dísz -
ven dég ként dr. Szûcs La jos or szág gyû lé si
kép vi se lõt, a Pest Me gyei Köz gyû lés el nö -
két, és dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter urat.
Raj tuk kí vül je len lét ük kel tisz telt meg min -

ket Vi rág Jó zsef ta nár úr, aki több, mint egy
év ti ze den át igaz gat ta is ko lán kat, ott volt
Karl Jó zsef és Le hel End re al pol gár mes ter
úr, a tör té nel mi egy há zak lel ké szei, a he lyi
és a kör nyék be li is ko lák ve ze tõi, az egy kor
ná lunk ta ní tott pe da gó gu sok és je len le gi ta -
ná rok, va la mint – nem utol só sor ban – ott
vol tak a „vén di á kok”
A meg nyi tó be szé dek után ün ne pé lyes
kül sõ sé gek mel lett sor ke rült an nak az
ado má nyo zá si szer zõ dés nek az alá írá sá -
ra, amel  lyel gim ná zi u munk Adititõl, Baktay
Er vin öz ve gyé tõl vég ren de le ti leg ka pott
va gyo nát át ad ta az is ko la tá mo ga tá sá ra
1995-ben lét re ho zott Pro Al ma Ma ter Ala -
pít vány nak.

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
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Ez után kö vet ke zett ma ga a mû sor, ahol
vers, ének, ko moly ze ne mel lett nép tánc
és bû vész mu tat vány is sze re pelt. Ér de kes
szín folt ja volt a prog ram nak az Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény, az az a ze -
ne is ko la ven dég já té ka. Er re ap ro pót szol -
gál ta tott, hogy 2012. szep tem ber 1-jé tõl
az in téz mény nö ven dé kei is a Baktay Er -
vin Gim ná zi um épü le té be jár nak. 
A szü net után a Baktay Er vin Gim ná zi um
iro dal mi szín pa da és ének ka ra ad ta elõ
nagy si ker rel a Dzsun gel Köny ve cí mû
mu si calt. El mond hat juk, hogy se gí tõ ként

vagy sze rep lõ ként, né zõ ként vagy elõ adó -
ként is mét egy kö zös ség szü le té sét él het -
tük meg. Öreg di ák volt itt dr. Szalay Lász -
ló pol gár mes ter úr, Le hel End re al pol gár -
mes ter úr, vagy ép pen nagy tisz te le tû Fa -
ra gó Csa ba re for má tus lel ki pász tor is. Ez
is jól pél dáz za: az is ko la és a te le pü lés
nem csak anya gi va ló já ban, de ha gyo -
mány rend sze ré ben és szel le mi örök sé gé -
ben is szo ro san ös  sze kap cso ló dó egé szet
al kot.
A mû so rért sze ret nék e he lyen is kö szö -
ne tet mon da ni va la men  nyi részt ve võ nek,
kol lé gá nak, a ze ne is ko la és a gim ná zi um
tech ni ku sa i nak, a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé -
si Ház dol go zó i nak, ve ze té sé nek. Kü lön
kö szö net il le ti Kórik Bor bá la és Koltai Csil -
la ta nár nõt a pro duk ció be ta ní tá sá ért, ren -
de zé sé ért, va la mint Fábry Jú lia kol lé ga nõ -

nek, aki a szer ve zést, a se gí tõ di ák cso -
por tot irá nyí tot ta. 
Az öt ve ne dik év for du ló kap csán mit is
mond hat nánk mást: bol dog szü le tés na -
pot, Baktay!

NAGY TA LÁL KO ZÁ SOK

A ju bi le u mi ren dez vény so ro zat har ma dik,
eb ben a sor ban utol só ese mé nye volt a
Nagy ta lál ko zá sok cí mû ren dez vény.
Öreg di ák ta lál ko zót szer vez tünk a Baktay
Er vin Gim ná zi um épü le té ben. A ren dez -
vény 2012. szep tem ber 22-én 15 óra kor
nyi tot ta meg ka pu it. A ta lál ko zó ra hos  szú
so rok ban ér kez tek a ré geb ben, vagy ke -
vés bé ré gen vég zett „öreg” di á kok. Öreg -
di ák a szó ne mes ér tel mé ben. Hi szen szí -
vé ben min den ki fi a tal nak érez te, érez het -
te ma gát, ami kor az is ko la fa lai kö zött kör -
be jár ha tott. Leg szor gal ma sabb ta nu ló ink
ép pen a leg ré geb ben vég zet tek vol tak,
akik szin te tel jes osz tá lyon ként ér kez tek.

Vég zé sük éve 1966, 1967 vagy 1975 és a
töb bi rég múlt év. Meg an  nyi dá tum, amit ma
már tör té ne lem ként ta ní tunk. Jöt tek sor -
ban: „mi vol tunk az el sõ érett sé gi zõ év fo -
lyam”, „mi vol tunk az el sõk, akik az új épü -
let ben kezd tük”, „mi va gyunk azok, akik 38
éve min den év ben ta lál ko zunk”.  De jöt tek
fi a ta lab bak is. Olya nok, akik csak nem rég
áll tak fel az is ko la pad ból.  Ne kik még min -
den te rem a teg nap han gu la ta.
Nem csak di á kok, de rég nem lá tott pe da -
gó gu sok is el jöt tek ezen a na pon hoz zánk.
Olya nok, akik nek ne ve ös  sze fo nó dott a
ha rasz ti gim ná zi um éle té vel, tör té ne té vel.
Itt volt Vi rág Jó zsef igaz ga tó úr, Ordasi
Gyu la ta nár úr, Bazán Lászlóné, Windisch
Mihályné, dr. Sziráki Györgyné, akik éve -
ken át igaz ga tó he lyet te sek vol tak. Artner
Ottóné, Gémesi Józsefné, Ladocsi
Ferencné, Vi rág Józsefné azok kö zül, akik
a leg ré geb bi ek. 
Meg an  nyi arc, sok pil lan tás – is me ret le nül
is is me rõ sök. Az is ko la tör té ne ti ki ál lí tás –
Tolnainé Korcz Ilo na és Tol nai Zol tán mun -
ká ja – ké pek ben és tár gyi em lé kek ben
mu tat ta meg mind azt, ami a dunaharaszti
gim ná zi um volt, és mind azt, ami bõl az is -
ko lát for má ló kö zös ség múlt ja a mai na pig
ös  sze állt.  A más kor mun ká tól, fel ada tok -
tól telt ta ná ri szo ba jó ked vû tár sal gó he -
lyi ség gé vált.  A ta lál ko zá sok zson gá sa
ké sõ es tig hal lat szott a fa lak kö zött. Be -
szél ge té sek zaj lot tak, so kan lép tek be iz -
ga tot tan az er re a cél ra meg nyi tott igaz -
ga tói iro dá ba, ahol Baktay Er vin né hány
bú tor da rab ja, hasz ná la ti tár gya volt ki ál lít -
va. Ta lál ko zót ad tak egy más nak a múlt ko -
rok di ák jai, ta lál ko zott az is ko la múlt és je -
len ide je, és his  szük: jö võ je is. Hi szen a
fél év szá zad si ke rei, ered mé nyei olyan is -

ko lát épí tet tek itt ki, amely nél kül a jö võ
Dunaharasztija is el kép zel he tet len. 

Sziráki György
igaz ga tó,

Baktay Er vin Gim ná zi um öreg di ák ja

Mes ter hár mas – újabb nyer tes
Comenius pá lyá zat a Baktayban

Az egész éle ten át tar tó ta nu lás ke re té ben
2012 szep tem be ré tõl in dul is ko lánk har -
ma dik Comenius prog ram ja „Viribus Unitis
– Help the World with Joint Effort” (Kö zös
erõ vel kör nye ze tünk vé del mé ért) cím mel.
Ve lünk együtt nyolc or szág is ko lái ör ven -
dez het tek a hír nek, ami kor 2012 nya rán
ér te sül tünk pá lyá za tunk si ke res el bí rá lá -
sá ról. Újabb 20 000 eurót je lent ez a
Baktay Er vin Gim ná zi um szá má ra, amely
ös  szeg bõl di ák ja ink és ta ná ra ink kül föl di
utaz ta tá sá nak költ sé ge it fe dez het jük az
el kö vet ke zen dõ két tan év ben.
A gim ná zi um ban az ed di gi évek ben is vi -
rág zó kül kap cso lat ok szá ma ez zel a pro -
jekt tel hét új part ner is ko lá val bõ vült. A tö -
rök or szá gi Yalova, a szlo vén Ljub lja na, a
gö rög or szá gi Athén, a finn Outokumpu, a
cseh Prá ga, a lit ván Sakiai és a len gyel
Krak kó vá ro sok is ko lá i val kö zö sen dol -
goz ha tunk ezen az egy re ak tu á li sab bá vá -
ló, kör nye ze tünk meg óvá sá ra ösz tön zõ
té mán.
Di ák ja ink ez út tal az is ko lai tan órá kon
szer zett is me re te i ket ki egé szít ve meg is -
mer ked het nek a kü lön bö zõ or szá gok kör -
nye zet vé de lem mel kap cso la tos ta ní tá sa i -
val. A kö zös mun ka so rán nem csak tár -
gyi tu dá suk bõ vül het, ha nem a köz ve tí tõ
nyel vet, az an golt hasz nál va szak mai szó -
kincs ük is gya rap szik majd.
Multikulturális uta zá sunk el sõ ál lo má sa
Tö rök or szág Yalova ne vû vá ro sa lesz
2012 no vem be ré ben. A ta lál ko zó köz pon -
ti té má ja a VÍZ, amely ma gá ban fog lal ja
mind a víz tisz tí tás sal kap cso la tos tud ni va -
ló kat, va la mint a föld és szû kebb ha zánk
ivó víz tér kép ének el ké szí té sét. A ta nu lók
fon tos is me re te ket sa já tít hat nak el majd
az ivó víz meg óvá sá val kap cso la tos té má -
ban is. Eb ben a mun ká ban se gí tõm és kí -
sé rõnk Csépány Szi lárd föld rajz sza kos
kol lé gám vesz részt.
Ezen tan év áp ri li sá ban és jú ni u sá ban ke -
rül sor a szlo vé ni ai va la mint a gö rög or szá -
gi uta zá sok ra is.
A 2013/14-es tan év no vem be ré ben a
Baktay Er vin Gim ná zi um fo ga dó is ko la
lesz, ahol a nyolc or szág kö zel 25 di ák ja
az „Al ter na tív ener gia for rás ok” cí mû té má -
ban mé lyít he ti el tu dá sát. A kö vet ke zõ tan -
év ben el lá to ga tunk majd Krak kó ba és
2014 má ju sá ban a két éves kö zös mun -
kát a finn or szá gi ta lál ko zó fog ja zár ni.
Di ák ja im mal és kol lé gá im mal nagy lel ke -
se dés sel ké szü lünk az elõt tünk ál ló két
tan év iga zi ki hí vást je len tõ fel ada ta i ra.  Iz -
ga tot tan vár juk a kül föl di part ne re ink kel
va ló ta lál ko zást és re mél jük, hogy uta zá -
sa ink so rán újabb ba rát sá go kat köt he tünk
majd, s ez zel gaz da gít hat juk is ko lánk
nem zet kö zi kap cso lat rend sze rét.

Nagy-Gyõr Dalma
pro jekt ko or di ná tor
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

A Hunyadi János Általános Iskola hírei

Rá kó czi sok 
az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban

Rajz pá lyá zat: Va ri á -
ci ók egy tám lá ra –
A Thonet szék
Az 1851-es vi lág ki ál -
lí tá son bronz ér met
nyert Michael Thonet
a mo dern gyár tás-
és for ma ter ve zés
elõ fu tá rá nak te kint -
he tõ. A hen ge res, tö -
mör fa rúd meg haj lí -
tá sá val meg szü le tõ hí res szék,
mint el sõ so ro zat ter mék a bé csi
Daum Café ne vû ká vé ház ré szé -
re ké szült. A tám lás szé kek vi lág -
szer te nép sze rû vé vál tak, ahogy
a ter ve zõ ne ve is fo ga lom má
lett. Tám lás szé kei si ke ré nek tit -
ka az volt, hogy a meg ter ve zett
alap tí pus ál lan dó és va ri ál ha tó ele mek bõl
állt ös  sze, és a hát tám la ki töl té sé re száz -
nál is több va ri á ci ót ter ve zett.
Ezen a pá lyá za ton vet tek részt is ko lánk 4.
osz tá lyos ta nu lói. Na gyon szép ered mé -
nye ket ér tek el. Kö szö net ér te a ta ní tók -
nak: Si mon And re á nak és Leéb Évá nak.
Szep tem ber 9-én ün ne pé lyes ke re tek kö -
zött ad ták át a dí ja kat.
Al só ta go za to sok ka te gó ri á já ban a több,
mint 100 pá lyá zat kö zül I. he lye zett Sá -
ros pa ta ki Ibo lya, II. he lye zett Mé szá ros

Eme se. Kü lön díj ban ré sze sült szép
mun ká já ért: Már kus Za lán, Milák Ró bert,
Szedlák Pé ter. Gra tu lá lunk!

Ku ta tók éj sza ká ja

2012. szep tem ber 28-a a „Ku ta tók éj sza -
ká ja”, ami kor a tu do má nyok iránt ér dek lõ -
dõk szá má ra dél után meg nyíl nak az egye -
te mek és ku ta tó in té ze tek ka pui. Idén a fi -
zi ka szak kör ta nu lói lá to gat tak el a Mû sza -
ki Egye tem ál tal szer ve zett prog ra mok
egy ré szé re. A szál lí tá sun kat szü lõk se gí -
tet ték.
Ta lál koz tunk Bu da pes ten a rak par ton,
majd kö zö sen lá to gat tuk a prog ra mo kat.
Elõ ször be ül tünk a „Sem mi va rázs lat,
csak fi zi ka” prog ram ra. Na gyon ér de kes
kí sér le te ket lát tunk, amit mi is el fo gunk
ké szí te ni a vá ro si ter mé szet tu do má nyos
ta lál ko zón. A hely szín az atom fi zi kai tan -

szék la bo ra tó ri u ma volt. Azu tán meg lá to -
gat tuk a Kár mán Tó dor szél csa tor na la bo -
ra tó ri u mot, majd meg hall gat tuk a Robert
Bosch la bo ra tó ri um ban az elekt ro mág ne -
ses za va ró je lek je len lét ének sze re pét az
au tó elekt ro ni ká ban.
Ké sõ es te ál mo san, de na gyon vi dá man
tér tünk ha za. El ha tá roz tuk, hogy jö võ re,
ha kö zép is ko lás ok le szünk, új ra el lá to ga -
tunk a ren dez vé nyek re.
Azt hi szem a ké pek ma guk ról be szél nek.

Szé kely-Si mon Má ria

Tisztelt Olvasók!

Az újság augusztusi számában a Rákóczi
iskola híreinél az alsó tagozatosok
versenyében:
Olvasás verseny 1. évfolyam I. helyezett
Kovács Richárd helyett Kocsis Richárd.

Egy hét „Va rázs la tos vi lág”

Jú li us el sõ he té ben a Hu nya di Já nos Ál -
ta lá nos Is ko la nagy át ala ku lá son ment át.
A he tek óta üre sen tá ton gó ud vart, a né -
ma tan ter me ket most gye rek zsi vaj, ne ve -
tés töl töt te be. Az ud va ron a rol le re zõ, gör -
kor cso lyá zó, vagy épp tol las lab dá zó, fo ci -
zó gye re kek szá ma a hét fõ reg ge li gyü le -
ke zés alatt egy re csak nõtt. 
Meg kez dõ dött a Hu nya di ban a két he tes
nyá ri nap kö zi.
Si ke rült a nyár leg me le gebb idõ sza kát ki -
fog nunk, így a ví zipisz toly, a nap tej és a
na pi jég krém a „túl élé si fel sze re lés” nél kü -
löz he tet len kel lé ke lett. A nagy ká ni ku la
mi att az egész na pos ki rán du lá sa in kat le -
cse rél tük ki sebb vá ro si, dél elõt ti sé ták ra,
hogy a dé li tû zõ nap el len már vis  sza vo -
nul has sunk a hû vös tan ter mek be. Itt szin -
tén ér de kes, iz gal mas prog ra mok, já té -
kok, kéz mû ves fog lal ko zá sok vár ták a
gye re ke ket. Igye kez tünk idõt hagy ni ne kik
a kö tet len já ték ra, be szél ge tés re, pi he -
nés re is. Volt, aki ol va sott, me sét né zett,
raj zolt. Tár sa soz tak, kár tyáz tak vagy a fo -
lyo só ra ki tolt ping pong asz tal ok nál igye -
kez tek az ütõ vel el ta lál ni a lab dát, és az
asz ta lon tar ta ni azt. 
Az el sõ dél elõtt az is mer ke dés, csa pat épí -

tés je gyé ben telt drá ma já ték kal, csa pat -
sor so lás sal, sport ver sen  nyel. Dél után a
tan ter mek be vis  sza vo nul va fa ka nál bá bot
ké szí tet tünk a gye re kek kel.
Ked den a tí zó rai után két csa pat ra osz lott
a tár sa ság. Az egyik cso port a Du na ha -
rasz ti Táj ház ba lá to ga tott el. A gye re kek
ér dek lõd ve hall gat ták az elõ adást a ha -
rasz ti svá bok ré gi éle té rõl, szo ká sa i ról, rá -
cso dál koz tak egy-egy szá muk ra is me ret -
len hasz ná la ti esz köz re. Eköz ben a má sik
cso port egy ki csit hos  szabb sé tá val el ju -
tott az Amb rus-ta nyá ra, ahol meg néz het -
ték a ba rom fi ud var és az is tál lók la kó it,
etet het ték, si mo gat hat ták õket, majd le he -
tõ sé gük volt pó ni-lo vag lás ra is. Dél után a
rek ke nõ hõ ség el le né re be kap csol tuk a

tech ni ka te rem sü tõ jét, ugyan is nyak lán cot
„sü töt tünk”. A gye re kek ott ha sal tak a tûz -
hely elõtt, és az üveg ab la kon be ku kucs -
kál va les ték, hogy a zsu gor fó li á ból ál ta luk
ké szí tett me dá lok, ho gyan kun ko rod nak,
zsu go rod nak, majd nye rik el vég le ges for -
má ju kat és mé re tü ket. Az el ké szült ék sze -
re ket szí nes bõr szíj ra fûz ték, és egész hé -
ten át büsz kén vi sel ték.
A szer dai dél elõtt is mét a kéz mû ves ke dé -
sé volt. Va rázs ké pet ké szí tet tek a gye re -
kek, me lyet két kü lön bö zõ rajz szét vag do -
sá sá val, majd har mo ni ka sze rû fel ra gasz -
tá sá val tet tek iga zán „va rázs la tos sá”.
A dél utánt a hûs tor na te rem be vis  sza vo -
nul va já ték ta nu lás sal és ki do bós-baj nok -
ság gal töl töt tük.
Csü tör tök reg gel, fel cse rél ve a ked di két
csa pa tot, is mét a Táj ház ba és az Amb rus
ta nyá ra lá to gat tunk el, majd dél után a tan -
ter mek ben pa pír ál lat ká kat ké szí tet tünk
kü lön bö zõ tech ni kák kal.
Pén tek dél elõtt el men tünk a Hely tör té ne ti
Em lék tár ba, ahol Gáll Sán dor és Nyá ri Il -
di kó me sélt cse me té ink nek Dunaharaszti
múlt já ról, tör té nel mé rõl, a ki ál lí tott tár -
gyak ról. A hét utol só nap ját kö zös ének -
lés sel és vi dám, já té kos ve tél ke dõ vel zár -
tuk. Volt liszt fú jás, be kö tött szem mel jog -
hurt tal-ete tés, fa ka nál-ló ga tás, szí vó szál -
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ba spa get ti fû zés, au tó ver seny, és per sze
sok-sok ne ve tés.
A vá ros há rom is ko lá já ból ös  sze te võ dõ
csa pat már a hét ele jén gyor san ös  sze ko -
vá cso ló dott, új ba rát sá gok szö võd tek. Jó
volt hal la ni a gye re kek tõl, szü lõk tõl, hogy
so kuk nál nem szük ség meg ol dás a nyá ri
nap kö zi be va ló je lent ke zés, ha nem az ott -
ho ni „láb ló ga tás”, té vé zés, szá mí tó gé pe -
zés he lyett szí ve seb ben vá laszt ják, hogy
tár sa ik kal le gye nek, és részt ve gye nek a
vá ro si is ko lák ál tal szer ve zett ér de kes
prog ra mo kon, fog lal ko zá so kon.
A má so dik hé ten há rom kol lé ga nõm mel
– Ba tá ri Ma ri ka né ni vel, Kurcsics Ma ri ka
né ni vel, Sárospatakiné Bea né ni vel – kar -
ölt ve igye kez tünk já ték kal, ki rán du lás sal,
kézmûveskedéssel, ve tél ke dõ vel, pan -
cso lás sal fû sze re zett he tet va rá zsol ni a
srá cok nak. 
A reg ge li gyü le ke zõ ide je alatt, bár le he tett
rol le rez ni is, töb ben ta ka ré kos kod tak az
ener gi á juk kal és egy sa rok ban „Uno”-ztak,
tár sas já té koz tak, má sok a kéz mû ves fog -
lal ko zá sok ra edzet tek. Mi u tán a reg ge lit
be bur kol ták, a cso por tok ra bon tott tár sa -
ság a 9 óra kor kez dõ dõ fog lal ko zá sok ra
vo nult, amik ebé dig ad tak el fog lalt sá got
az if jú ság nak. A dé li ét ke zés után a te li po -
ca ko kat kis sé pi hen tet tük, majd tá gabb
ha tá rok közt – akár több cso port ban is –
foly ta tó dott a na pi rend: ol vas tunk, fil met
néz tünk, be szél get tünk, aki nek ked ve volt,
to vább fej leszt het te a kéz ügyes ség ét, de
a pan cso lás le he tõ sé ge is so ka kat von -
zott. Dél után há rom órá tól kezd tek ér kez -
ni a szü lõk a gye re ke kért. Ek kor tól már ki-
ki a ma ga ked vé re ki sebb-na gyobb cso -
por tok ban, vagy egyé ni leg tölt het te az ide -
jét a szá má ra ki kap cso ló dást nyúj tó fog la -
la tos ság gal. Akad tak, akik to vább ra is a
ta ní tó né nik se gít sé gé vel al kot tak, má sok
a kis tár sak kal ta lál tak ki szó ra koz ta tó el -
fog lalt sá got, de gyak ran elõ for dult, hogy a
dél elõt ti prog ram foly ta tá sa mel lett vok sol -
tak a gye re kek. Utó lag is di csé ret il le ti
õket: nem vol tak han gu lat ron tó né zet kü -
lönb sé gek, fe gyel me zet len sé gek. 
Öt óra kö rül min den nap el csen de se dett
az is ko la ud var. 
Az idei he tünk, a „Va rázs la tos vi lág”-hét a
Tün dér-nap pal in dult. A nap prog ram ja it a
tün dér me sék szá lá ra fûz tük fel. A me se -
fog lal ko zá so kon a há rom cso port há rom -
fé le pro duk ci ó val ké szült, ame lyek kel
ebéd után je len tek meg a töb bi ek elõtt.
Egy-egy me sét dol goz tak fel úgy, hogy a
lá tot tak-hal lot tak alap ján a né zõk ki tud ják
ta lál ni, mely' me se dra ma ti zá lá sát vál lal ta
a tár sa ság. Egyet len szó nél kül, csu pán a
cse lek mény leg fon to sabb moz za na ta it
élõ kép ben meg je le nít ve ad ták elõ a me -
sét. A né zõk mind há rom eset ben ügye sen
ki ta lál ták a fel ad vá nyo kat. Az elõ adás ra
ké szü lés köz ben ügyes ke zek haj to gat tak-
ra gasz tot tak vi rá go kat a tün dér kert be, ké -
szül tek tün dér-va rázs pál cák, de na gyon
szép raj zok va rá zso lód tak a pa pír ra a fan -
tá zia-szül te tün dé rek rõl is. A dél utá ni elõ -
adá so kat kö ve tõ en tün dér-da lo kat is hall -
gat tunk a hû vös tor na te rem ben.
A ked det „Bo szor kány-nap”-nak ne vez tük
el. Fe ke te kar ton pa pír csí kok ból szám ta -
lan fe ke te macs ka lát ta meg a nap vi lá got,
cso ma go ló pa pír ra bo szor ká nyok ter met -
tek, és kí gyók, bé kák – egy va la mi re va ló

bo szi el en ged he tet len kel lé kei – ke rül tek
ki ügyes ke zek alól. 
Ebéd után az egész csa pat be vo nult a tor -
na te rem be és kez de tét vet te a vi a dal,
amely ben bo szor ká nyos ügyes sé get
meg kí vá nó fel ada to kat kel lett a bo szi-cse -
me ték nek vég re haj ta ni uk. Söp rû nyé len
lo vag lás, bé ka-gyûj tés a „tó”-ból, szla lom-
ver seny, puzzle-kirakó ve tél ke dõ sze re -
pelt a bo szor kán  nyá ava tá sért fo lyó küz -
de lem ben. Utá na jó mó ka volt a
fotózkodás a dél elõtt fes tett cso ma go ló pa -
pír-bo szor ká nyok mö gé búj va, az áb rá zat
he lyén ki ha gyott lyuk ba du gott arc cal.
Az elõ zõ nap ról ma radt köz tünk a bo szor -
kány-nap ra még né hány Jótündér, mert
dél után ra há rom víz zel fel töl tött me den ce
vár ta a srá co kat.
Az „In di án-nap” ne vet vi se lõ szer dán a va -
ló ság és a le gen da ha tá rán egyen sú lyoz -
tunk ha tal mas lel ke se dés sel. Ame ri ka õs -
la ko sa i nak haj da ni éle té rõl, szo ká sa i ról,
lak he lyé rõl, dí szí tõ mo tí vu ma ik ról szó ló
hasz nos hát tér-in for má ci ók kal fel vér tez ve
ve tet ték be le ma gu kat a mun ká ba.
Az egyik te rem ben sá mán do bok ké szül tek
sajtosdobozból a meg is mert dí szí tõ ele mek
fel hasz ná lá sá val, a má sik ban szor gos ke -
zek fon ták a szebb nél szebb kar kö tõ ket, a
har ma dik he lyi ség ben a rossz ál mo kat
csap dá ba ej tõ, gyön gyök kel, tol lak kal dí -
szí tett „álom fo gó”-k ké szül tek pél dás szor -
ga lom mal. A dél utá ni pi he nést az 1977-
ben ké szült „Az utol só mo hi kán” cí mû film
meg te kin té se je len tet te, ami a ké szí té sé -
nek dá tu mát te kint ve is kü lön le ges sé get
je len tett a ja pán sár ká nyos rajz fil me ken,
ak ció fil me ken fel nö vek võ if jú ság nak. Har -
ci szí nek kel de ko rált ar cú kis in di á nok sza -
lad gál tak egész nap az is ko lá ban. A szü -
lõk ezen a na pon csak né mi ke res gé lés
után ta lál ták meg sa ját cse me té jü ket. 
A „Ba kancs-nap” – hét köz na pi ne vén csü -
tör tök – mint azt az el ne ve zés is mu tat ja,
fõ ként a lá ba kat vet te igény be. Reg ge li
után cso por tok ba ren de zõd ve, né mi étek -
kel, in ni va ló val fel sze rel kez ve in dul tunk a
Pa ra di csom-szi get re. A gya log tú ra elõtt
meg lá to gat tuk a Mustang Lovasklubot,
ahol már várt ben nün ket Machay Já nos a
lovasklub ve ze tõ je, aki kör be ka la u zol ta a
cso por tot a te le pen. Meg si mo gat hat tuk a
lo va kat, aki ket Já nos bá csi egy-egy rö vid
tör té net tel be mu ta tott. A srá cok ne vet ve
trap pol tak, ami kor a há zi gaz da been ged -
te õket a fut ta tó ba, és a „te re lõ” szer ke ze -
tet kü lön bö zõ se bes sé gek re ál lí tot ta. Mi u -
tán bú csút vet tünk ven dég lá tó ink tól, tal -
punk alá iga zí tot tuk az utat. A „Csa ti” part -
ján ha lad tunk a zsi li pig. Ami kor nagy ka -
nyar ral vis  sza ér tünk az is ko lá ba, min den -
ki oda ej tet te a há ti zsák ját, ahol he lyet ta -
lált, és le ro gyott mel lé. Éle tet az ebéd re

sü tött pa la csin ták hí vo ga tó il la ta le helt a
tár sa ság ba. Ebéd után szó sze rin ti csen -
des pi he nõt igé nyel tek a gye re kek. Töb -
ben egy zaj ta lan zug ba vo nul tak kár tyáz -
ni, tár sa soz ni. Egy ki sebb cso port az osz -
tály te rem ben ne ki lá tott a hun ga ro cell
dekupázs-képnek, ami az el múlt hét han -
gu la tát tük röz te. 
Pén te ken reg gel utol já ra ol vas tunk név -
sort. Reg ge li után új fent sze de lõz köd ni
kezd tünk – igaz, ezen a na pon csak a
Sport-szi ge tig ku tya golt a se reg. Min den -
fé le ve szély tõl men tes szám há bo rú ra ké -
szül tünk – ezért ez a nap a „Ka to na-nap”
ne vet kap ta. A nap kö zi zász la ját le hul lott
le vél szõ nyeg alól, fá ról, bo kor rej te ke alól
is meg sze rez ték, és di a dal or dí tás sal ro -
han tak ve le a „tá masz pont ra”. Az utol só
dél utá non ke res tük az ár nyé kos he lye ket,
ahol fel ele ve ní tet tük az el múlt na pok leg -
ér de ke sebb, leg iz gal ma sabb prog ram ja it,
ját szot tunk a sport pá lyán. Az tán las sacs -
kán pa kol ni kezd tünk. He lyük re ke rül tek
az asz ta lok, szé kek, sport sze rek, ki-ki
meg kap ta a Jótündére kis aján dé kát, s mi -
u tán az utol só gye rek is el hagy ta az is ko -
lát, kat tant a zár, hogy a va ká ció hát ra lé -
võ he te i ben az épü let is meg pi hen hes sen.
Itt sze ret nénk meg kö szön ni a kony hás né -
nik nek a sok fi nom en ni va lót, a re pe tá kat,
és a ked ves mo so lyo kat. 
Mi re ez a cikk meg je le nik, már el kez dõ -
dött az új tan év, amely nek vé gén, a 2013-
as évi va ká ci ó ban új ra vá runk Ben ne te ket.
Ad dig pe dig jó ta nu lást kí vá nunk!

Furján Ri ta, Némethné Cso bo lyó Éva

Tisz telt Szü lõk, Tá mo ga tó ink!

A Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la A Ta nu -
ló kért, az Ok ta tá sért, a Hol na pért Ala pít -
vá nya szám lá já ra a 2010. évi sze mé lyi jö -
ve de lem adó egy szá za lé ká nak fel aján lá -
sá val 695 216 Ft ér ke zett.
Tá jé koz ta tom Önö ket a ki adá sok ról:

Al só ta go zat ud var 306 720 Ft
par ko sí tá sa
Köny ve lõi díj 31 750 Ft
Ju ta lomköny vek 22 050 Ft
vá sár lá sa di á kok nak
Nem ze ti sé gi né met 206 840 Ft
vi se let var ra tás
Év könyv 144 375 Ft
Ös  sze sen 711 735 Ft

To váb bá tá jé koz ta tom Önö ket ar ról is,
hogy a nyár fo lya mán az ön kor mány zat
költ ség ve té sé bõl el ké szült az al só ta go za -
ton az ud var bur ko lá sa.
A par ko sí tá si mun ká la to kat az ala pít -
vány a fenn tar tó to váb bi anya gi hoz zá -
já ru lá sá val tud ta meg va ló sí ta ni. A 2011-
ben meg ren de zett ala pít vá nyi bál be vé -
tel ét, 690 230 Ft-ot, tel jes egé szé ben er -
re a cél ra for dí tot tuk.
Kö szön jük fel aján lá sa i kat, és öröm mel
ves  szük a to váb bi tá mo ga tá so kat.
Ala pít vá nyunk szám la szá ma:
11641003-04107400-41000005

Karlné Purczeld Eri ka



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

20 u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u Dunaharaszti Hírek – október

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

Be szá mo ló 
az Ala pít vány Dunaharaszti

Kõrösi Csoma Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko lá ért mû kö dé sé rõl

Is ko lánk ala pít vá nya a 2012-es esz ten dõ -
ben meg kés ve bár, de meg kap ta az Önök
fel aján lá sát 466 000 Ft-ot. 
Ezen kí vül há lá san kö szön jük az egyé ni
fel aján lá so kat is, amely 1 064 000 Ft.
Eze ket a be fi ze té se ket az is ko la fej lesz té -
sé re for dí tot tuk.
Há rom tan te rem be projektort és ve tí tõ -
vász nat vet tünk, tá mo gat tuk is ko lánk is ko -
lai tá bo rát, a di á kok ju tal ma zá sát, for dí tot -
tunk be épí tett szek rény épí té sé re, és is -
ko lai ud va runk ren de zé sé re, nö vé nyek
vá sár lá sá ra is eb bõl a pénz bõl ke rült sor.

Ked ves Tá mo ga tó ink!

Az Önök anya gi se gít sé ge nél kül mind -
ez nem va ló sul ha tott vol na meg. Ala pít -
vá nyi fel aján lá suk kal év rõl év re le he tõ -
vé te szik, hogy is ko lánk to vább szé pül -
jön, gaz da god jék.
Kö szön jük, hogy bíz nak ben nünk, és
ve lünk van nak az egy re ne he ze dõ hét -
köz nap ok ban.
Re mél jük a jö võ ben is szá mít ha tunk
se gít sé gük re, tá mo ga tá suk ra.
Kö szö ne tet mon dunk együtt mû kö dé -
sü kért, mun ká juk hoz sok si kert, jó
egész sé get kí vá nunk!

Dunaharaszti, 2012. 09. 19. 

Kul csár Fe renc Zimmermann An na
ku ra tó ri u mi el nök in téz mény ve ze tõ

Er dei is ko la 4. b osz tály

Szep tem ber 12–14-ig a 4. b osz tály er dei
is ko lá ban volt a va rázs la tos tör té nel mi kis -
vá ros ban, Vi seg rá don.
Iz ga lom mal ké szül tünk, hi szen ez volt az
el sõ kö zös, több éj sza kás ki rán du lá sunk.
Bár az idõ jós ok esõt ígér tek, tö ret len op -
ti miz mus sal néz tünk elé be a kö vet ke zõ
na pok nak. 
Ér ke zé sünk kor ezer ág ra ra gyo gott a nap,
ép pen jó volt az er dei tú rá hoz, ahol he lyi
ve ze tõnk meg is mer tet te ve lünk a kör nyék -
re jel lem zõ nö vény- és ál lat vi lá got, be szélt
a hegy ség ke let ke zé sé rõl, a vá ros ka tör -
té nel mé rõl. Bi zony ki de rült, el ké nyel me -
se dett vá ro si ak va gyunk, mert a más fél

órás kap ta tó vé gén csak li heg tünk és szu -
szog tunk. Csü tör tök re esõ fel hõ be bur ko -
ló zott a táj és bõ ven ju tott az égi ál dás ból.
Prog ram ve ze tõnk ér de kes tár sas já ték ok -
kal és ta nul sá gos me sék kel tet te vi dám -
má a szür ke dél elõt töt. Dél után a Sa la -
mon-to rony ba sé tál tunk fel és Gyu ri bá csi
él ve ze tes elõ adá sá ban sok ér de kes sé get
hall gat tunk meg a vá ros tör té nel mé rõl.
Jár tunk a Du na-par ton és meg néz tük a
Vizi-bástya rom ja it.
Pén tek dél elõtt egy gyö nyö rû fa ra gott ját -
szó té ren zár tuk a ki rán du lást. Fá rad tan,
vi dá man, ren ge teg él mén  nyel tér tünk ha -
za.
Kö szön jük Vi seg rád!

Nuberné Tö rök Il di kó 
osz tály fõ nök

Gon do la tok az er dei is ko lá ról

A mai vá ro sok rek lám er de ik kel, be vá sár -
ló köz pont ja ik kal, szó ra ko zó he lye ik kel, já -
ték ter me ik kel el csá bí ta nak, ké nyel mes sé
tesz nek szel le mi leg és fi zi ka i lag egy aránt.
A ros  szul hasz nált te le ví zi ó val, vi de ó val,
szá mí tó gép pel ki egé szít ve kész a kon -
zerv vi lág. Van ben ne min den, és még
csak tör ni sem kell ma gun kat, nin cse nek
ránk le sel ke dõ ve szé lyek, hi szen min den
ki ra kat ban, kép er nyõn van, mi csak szem -
lél jük. 

Egy jól szer ve zett er dei is ko la ez zel
szem ben a ben ne élés él mé nyét, az
egy más ra utalt ság ban ös  sze ko vá cso ló -
dott kö zös ség iz gal mát, a meg ta pasz ta -
lás kor ke let ke zett él mé nyek re ala po zott
sok ol da lú tu dást kí nál ja. A ta nu lók nak
nem egy sze rû en be mu tat ja a kör nye ze -
tet ügyes ide gen ve ze tõ ként, ha nem ön -
te vé keny fel fe de zés re al kal mas ta nu lá -
si hely ze te ket te remt szá muk ra. Ne héz

és nagy szak ér te lem mel meg ter ve zen -
dõ „pe da gó gi ai vál lal ko zás”, amely a
tan év egé szé re ki hat, és így he lyi tan -
ter vi do ku men tu ma ink, al kal ma zott ta ní -
tá si és ér té ke lé si mód sze re ink, ta nu lás -
szer ve zé si szo ká sa ink tá mo ga tá sá ra
szol gál.
Ép pen ezért az idén is nagy lel ke se dés -
sel ve tet tük be le ma gun kat ötö dik év fo -
lya mos di ák ja ink kal az er dei is ko la rej -
tel me i be. Szó sze rint, hi szen a ma guk ti -
zen egy évé vel az er dõ élõ vi lá ga igen
sok rej té lyes dol got tar to ga tott ne kik. A
hely szín Vi seg rád volt, és a Pi lis élõ vi lá -
gá val, va la mint a vá ros tör té nel mé vel is -
mer ked tek öt na pon ke resz tül. Élõ tör té -
ne lem óra volt a pa lo tá ban, nö vény ha tá -
ro zás a tan ös vé nyen, meg is mer ked tek a
pa pír me rí tés sel, és a száz öt ven év vel
ez elõt ti nyom da gép pel. Kö vet ték az ál la -
tok nyo mát az er dõ ben, s meg is mer ked -
tek a ra ga do zók, va la mint a ma da rak
élet mód já val a sa ját kör nye ze tük ben. Ki -
pró bál hat ták ügyes sé gü ket õse ink íjá val
és do bó csil la gá val. 

A na pi hat óra in ten zív ta nu lás nak meg is
lett az ered mé nye, hi szen a tá bor zá ró ve -
tél ke dõn, ami a he ti tan anyag ból volt, min -
den csa pat re me kül vizs gá zott. Ez úton is
kö szön jük a kí sé rõ szü lõk se gít sé gét, hi -
szen nél kü lük nem tud tuk vol na ezt meg -
va ló sí ta ni. Név sze rint: Jezsek An ná nak,
Horváthné Ka ta Ju dit nak és Plesovszkiné
Bánóczi Ju dit nak.

Nagy Ág nes,
Bordásné Nyáry Ni ko lett 

osz tály fõ nö kök

Er dei is ko la 
a Szandavári Di ák tá bor ban

A ta va lyi er dei is ko la si ke re után szin te ter -
mé sze tes nek tûnt, hogy ezt a tan évet is
er dei is ko lá val kezd jük. 
Idén a Szandavári Di ák tá bor mel lett dön -
töt tünk, ide ké szült nagy iz ga lom mal a ha -
to dik év fo lyam 55 ta nu ló ja, a két osz tály -
fõ nök és két lel kes kí sé rõ szü lõ.
A tá bor Szanda te le pü lés köz pont já ban ta -
lál ha tó a Cser hát-hegy ség szí vé ben.
Szanda egy Nóg rád me gyei kis fa lu alig
több mint 700 la kos sal. Két rész bõl áll,
Szandából és a tõ le egy domb bal el vá -
lasz tott Szandaváraljából. 
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Ne ve ze tes sé gei a pa lóc épít ke zést ma -
gá ban hor do zó la kó há zak; nép raj zi kü -
lön le ges sé ge az 1891-ben épí tett Má ri -
ács ka ká pol na (he lyi szó hasz ná lat tal:
káponka), mely nek má so la ta a ba las sa -
gyar ma ti Pa lóc Mú ze um skan zen jé ben
ta lál ha tó.

Szandaváralja
egyik ér de kes sé -
ge az er dõ ben
meg hú zó dó, gyó -
gyí tó vi zé rõl hí res
bú csú já ró hely a
Má ri ács ka-for rás. 
Eb ben a fes tõi
kör nye zet ben töl -
töt tünk há rom na -
pot. Az el sõ na -
pon Szanda vá rá -
hoz tú ráz tunk,
köz ben az er dõ

éle té vel is mer ked tünk. A domb ról cso dá -
la tos ki lá tás nyílt a kör nye zõ he gyek re,
völ gyek re. A tú ra után volt még idõnk ját -
sza ni, majd va cso ra után mé hész ked ni in -
dul tunk. Egy ked ves he lyi há zas pár me -
sélt a mé hek rõl, éle tük rõl, szo ká sa ik ról.

Be mu tat ták a
méz ké szí tés esz -
kö ze it, majd fi -
nom mé ze ket
kós tol gat tunk. 
Más nap át sé tál -
tunk a szom széd
köz ség be, Te -
rény be. Egy ta -
nyán há zi ál la to -
kat si mo gat tunk,
(a bát rab bak
kecs két is fej tek),
majd a kecs ke -
sajt ké szí tés fo -
lya ma tá val is mer -
ked tünk, köz ben

kós tol gat va a fo lya mat egyes lé pé se i nek
meg fe le lõ ter mé ket. Dél után sustyát fon -
tunk, köz ben jól szó ra koz tunk a 83 éves
Ma ri ka né ni tör té ne te in. A va cso ra utá ni
bá tor ság pró ba most is em lé ke ze tes re si -
ke rült, a tá vol ból szar vas bõ gés hal lat -
szott, a kö zel ben vad disz nók csör tet tek.
A har ma dik na pon a Med ve ott hont lá to -
gat tuk meg Ve res egy há zán. A gye re kek
na gyon él vez ték, hogy méz zel etet he tik a
med vé ket, mi köz ben egé szen kö zel rõl,
egy fa ka nál nyi tá vol ság ból ta nul má nyoz -
hat ták õket.
Fá rad tan, de él mé nyek kel te le jöt tünk ha -
za, még na po kig tart, amíg fel dol goz zuk
az át élt ese mé nye ket.  

Sol ti Ré ka,
Ko má ro mi Ka ta lin

osz tály fõ nö kök

Vi dám gi li ce ava tó a Kõrösiben

Kez dõ dik az új tan év és ve le együtt új di -
á kok kez dik meg az is ko lai éle tet. Ha gyo -
má nya ink nak meg fe le lõ en az õ fo ga dá -
suk ra is mét meg ren dez tük Gi li ce ava tón -
kat. Egy csü tör tök dél utá ni idõ pont ban
vár tuk 76 el sõ sün ket és a ve lük ér ke zõ
szü lõ ket, test vé re ket és a nagy ma má kat. 
Nagy ké szü lõ dés után el kez dõ dött a
prog ram. A rö vid kö szön tés után a ki csik
egy új mon dó kát és egy kis vi dám éne -
ket ta nul tak meg Edit né ni, Emõ ke né ni
és Eri ka né ni ve ze té sé vel. A gó lya csõ -
rök és az es kü szö ve gek ki osz tá sa után

min den „gi li cénk” le tet te az is ko lai es -
küt. Ez után az al sós ta ní tó né nik és az
õket ta ní tó pe da gó gu sok be vo ná sá val
nyolc hely szí nen vál to za tos le he tõ sé -
gek kö zül vá laszt hat tak a ki csik. Le he -
tett já té kos sor ver se nyen mo zog ni, asz -

falt raj zot, szí nes re pü lõt, cso por to san
nagy raj zot ké szí te ni, kör- és mód szer -
ta ni já té ko kon ügyes ked ni, de vi dám bá -
bo kat is ké szít het tek, cél ba is dob hat -
tak, sõt já té ko san „bé kát” is etet het tek.
Köz ben fo lya ma to san üze melt a bü fé,
ahol min dig nagy volt a moz gás, hi szen
a sok já ték kö zött a me leg ben el kelt a
fris sí tõ, fo gyott a pogi és a sü ti. Na gyon
jó han gu lat ban telt el a két óra, hi szen
a szü lõk, test vé rek is lel ke sen be kap -
cso lód tak a prog ra mok ba, és köz ben is -
mer ked tek egy más sal. 
Öröm mel lát tuk, hogy a vé gén az el sõ sök
vi dá man, él mé nyek kel tel ve, új ba rá to kat
sze rez ve in dul tak ha za. Re mél jük jö võ re
ugyan ilyen jól fog si ke rül ni a gi li ce ava tó.

Weinber Róbertné
igaz ga tó he lyet tes

Üröm az öröm ben!

Ked ves ol va só! Re mé lem em lék szik az
au gusz tus ban kö zölt cik kem re! Té ve dés
foly tán nem az az írás je lent meg, amit kö -
zöl ni sze ret tem vol na.
Eb ben a cikk ben az Or szá gos At lé ti kai
Di ák olim pi án fan tasz ti ku san sze re pelt
ta nu lók el ért ered mé nye i rõl ír tam büsz -
kén!
– Az Or szá gos Di ák olim pi ai Baj nok,

egyé ni ös  sze tett ver seny ben I. he lye -
zett Simon-Balla Ist ván ról,

– a 4x100 m vál tó fu tás ban I. he lye zett
Or szá gos Baj nok csa pat ról, 

– az ös  sze tett öt pró ba csa pat ver seny -
ben II. he lye zést el ért „fi a im ról”.

Csa pat ta gok: Bol dog Ba lázs, Bo ros
Márk, Nagy Mar tin, Ne mes Zsig mond,
Simon-Balla Ist ván, Szûcs Benett.
S hogy lel ki is me re tem meg nyu god jon,
leg alább a kö szö ne te met  sze ret ném ki -
nyil vá ní ta ni azok nak a szü lõk nek, hoz zá -
tar to zók nak, akik se gít sé get nyúj tot tak,
au tó val szál lí tot tak, druk kol tak a ver se -
nyek ide je alatt. 
Akik: Kalamár And rea, id. Simon-Balla Ist -
ván, „Pa pa”, az az Kalamár Zol tán,
Boldogné Pozmann Be at rix, Bol dog Zsolt,
Duzmath An na má ria, Bo ros Lász ló,
Becskey Lí dia, Becskey Jó zsef , Dió sze gi
Il di kó, Õsz Sza bó Ger gõ 

Kovácsné Tarr Kor né lia
tetnevelõ
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Szep tem ber 15. amúgy is or szág szer te moz gal mas szom bat nak né zett elé -
be, mi ért ne len ne Dunaharasztin is ez a szo kás.
Telt ház mel let zaj lott le a Küz del mek Éj sza ká ja im már he ted szer. Fel föl di
Sza bolcs ver seny szer ve zõ (és az õ klub ja) ki tet tek ma gu kért, ha tal mas ket -
rec harc gá lát szer ve zett a nem zet kö zi élet és or szág ket rec har co sai szá -
má ra. Ez volt a  Dunaharaszti Kempo Sport leg ko mo lyabb gá lá ja amit va -
la ha szer ve zett, a szak ér tõk sze rint pe dig, az egyik leg ko mo lyabb küz dõ -
sport ren dez vény 2012-ben. 

Az ered mé nyek (elöl a gyõztesek):
1. mér kõ zés: Gön ci Alex (Gön ci Te am) vs. Vin ce Dominik (Ma gyar MMA
Szö vet ség), pon to zás Kempo B

2. mérkõzés: Tóth Csa ba (Gyáli Thai-Box klub) vs. Csák Mar tin (Spar ta -
cus Warriors), pon to zás Kempo B

3.  mér kõ zés: Marlena Zeman (Zagreb Croatia) vs. Irene Subr (Lipovljani
Croatia), TKO kar fe szí tés Pro fi MMA

4. mér kõ zés: MMA 4-es tor na – Pol gár Ádám (Spar ta cus Warriors) vs.
Eck Lász ló (Koko Gym), KO

5. mér kõ zés: MMA 4-es tor na – Mózsi At ti la (Ma gyar MMA Szö vet ség)
vs Bódis Gegely (Koko Gym), KO

6. mér kõ zés: Mol nár Kár oly (Koko Gym) vs. Mol nár Ger gely
(Dunaharaszti Kempo Sport), pon to zás Kempo A

7. mér kõ zés: Piskóti Gergõ (Gön ci Te am) vs. Igor Subr (Kempo Te am
Croatia), TKO há rom szög foj tás Kempo A

8. mér kõ zés: Besz ter cei Raj mund (Dunaharaszti Kempo Sport) vs. Fidel
Dá vid (Ma gyar MMA Szö vet ség), TKO foj tás  Kempo A

9. mér kõ zés: Ga lam bos Sán dor (Nyír egy há zi Pitbull Te am) vs. Sztjepan
Vazgecs (Kempo Te am Croatia), TKO  karfeszítés Kempo A

10. mér kõ zés: Kerecsényi Ger gely (Koko Gym) vs. Bóna Ró bert (Pász tói
Ju-Jitsu), TKO kar fe szí tés Amatõr MMA

11. mér kõ zés: Ormándi Márk (Öt Elem Wushu) vs. Nagy Ist ván (Kempo
Te am Slovakia), pon to zás Amatõr MMA

12. mér kõ zés: Borics Ádám (Eger Shootfighters) vs. Var ga Dá ni el (Spar -
ta cus Warriors), KO Amatõr MMA

13. mér kõ zés: Boráros Gá bor (Kempo Te am Slovakia) vs. Fi tos Ádám (Ta -
ta bá nya Kempo Klub), TKO kar fe szí tés Amatõr MMA

14. mér kõ zés: Szom bat Pat rik
(Dunaharaszti Kempo
Sport) vs. Ivan „pitbull”
Sataj (Kempo Te am
Croatia), TKO nyak fe szí tés
Amatõr MMA

15. mér kõ zés: Igor Mar ti no -
vics (Kempo Te am
Croatia) vs. Taskó Rod ri -
gó (Pitbull Te am Deb re -
cen), pon to zás Amatõr
MMA

16. mér kõ zés: Csoma Gá bor (Óz di Kempo Sport) vs. So mo gyi Ro land (Ta -
ta bá nya Kempo Klub), TKO kar fe szí tés Amatõr MMA

17. mér kõ zés: Vanja „samuraj” Rehak (Kempo Te am Croatia) vs. Pa ta ki
Pat rik (Pász tói Ju-Jitsu), KO Pro fi MMA

18. mér kõ zés: Né met Ádám (Gön ci Te am) vs. Papp Ábel (Ma gyar MMA
Szö vet ség), TKO kar fe szí tés Pro fi MMA

19. mér kõ zés: Sza bó „vég re haj tó” Gá bor (Pitbull Te am Nyír egy há za) vs.
Bagdi Ta más (Dunaharaszti Kempo Sport) pon to zás Pro fi MMA

20. mér kõ zés: Besz ter cei Mó ricz (Dunaharaszti Kempo Sport) vs. Daniel
Alexandru (Champions Sa si Romania) TKO kar fe szí tés Pro fi MMA

21. mér kõ zés: Pol gár Ádám (Spar ta cus Warriors) vs. Mózsi At ti la (Ma gyar
MMA Szö vet ség), Amatõr 4-es tor na döntõje KO

22. mér kõ zés: Breb Sergiu (Top Perfomance Romania) vs. Karagity Ábel
(Sankaku Fighting Academy), KO Pro fi MMA

Kö szön jük azoknak, akik nél kül nem jö he tett vol na lét re ez a gá la:
Magyar MMA Szövetség, Magyar Kempo Szövetség, Shield Security,
Dunaharaszti Önkormányzat, Snowfox Kft., Zsoltbolt.hu, Szappanos
Kerámia, Kisduna Panzió, Kisduna TV, Nádas sörözõ, Székely Budo,
Kóma Papír.

TA LÁL KOZ ZUNK JÖVÕRE UGYAN ITT!
Felföldi „hegy la kó” Szabolcs
Dunaharaszti Kempo Sport
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Szerkesztõk: dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó: Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874

2 0 1 2 .  É V I H I R D E T É S I D í J A K :

fekete/fehér színes 

egész oldal: 95 000 Ft + áfa
fél oldal: 50 000 Ft + áfa
negyed oldal: 26 000 Ft + áfa
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa, 13 000 Ft + áfa

Ru ha osz tás
lesz no vem ber 9-én, 16-án 23-án (pén te ki na po kon) 16.30–18 órá ig
a Fõ út 73-ban, a karitász-boltban (a Szent Ist ván Fõ plé bá nia mel -
lett). Az el vitt ru ha ne mû ért sze rény össze get el fo ga dunk. 
Most nincs ru ha át vé tel, nem tu dunk el fo gad ni (ho zott) ru ha ne -
mût fel nõt tek nek, csak gye rek hol mit, mert a pi ci rak tá runk saj -
nos meg telt.

Aki lel ki se gít sé get vagy imát kér, le he tõ sé ge van je lez ni ezek ben
az idõ pont ok ban a hely szí nen a karitász-önkénteseknek, mert Is ten
sze re te tét is sze ret nénk köz ve tí te ni. 
Az ér dek lõ dõ ket sze re tet tel és nagy vá lasz ték kal vár ja a 

Szent Er zsé bet Karitász

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 
akik szeretett édesanyám, 

Tornai Istvánné, született Lunczer Ilona 
elhunytakor lélekben együtt éreztek velem, 
utolsó földi útján elkísérték és elhelyezték 

a szeretet virágait a sírhelyén.
Kõszegi Ferencné és családja

Dunaharaszti Városi Köztemetõ
halottak napja körüli nyitvatartási rendje:

2012. október 27-én (szombaton): 8.00–18.00 óráig
2012. október 28-án (vasárnap): 8.00–18.00 óráig
2012. október 29-én és 30-án: 8.00–16.00 óráig
2012. október 31-én (szerdán): 8.00–20.00 óráig
2012. november 1-jén (csütörtökön): 8.00–20.00 óráig

A fenti idõpontokban a Temetõirodán ügyelet lesz!
Temetõiroda telefonszáma: 24/470-332











Az aradi vértanúkra  emlékeztek
ok tó ber 6-án a dunaharaszti egy há zak, a
Pol gá ri Kör és a Tör té nel mi Vi té zi rend
szer ve zé sé ben ren de zett öku me ni kus is -
ten tisz te let ke re té ben. Az evan gé li kus
temp lom elõl kö zö sen vo nul tak át a részt -
ve võk a re for má tus temp lom ba, ahol Fa -
ra gó Csa ba tisz te le tes kö szön töt te az egy -
be gyûl te ket. Igét hir de tett Plank Jó zsef
bap tis ta lel ki pász tor, imát mon dott Var sá -
nyi Fe renc evan gé li kus lel kész. A tör té nel -
mi meg em lé ke zést a Vi té zi Rend tar tot ta.

A szer tar tás után a je len lé võk ha gyo -
mány õr zõ vi té zek ve ze té sé vel fák lyás me -
net ben vo nul tak át a Szent Im re ka to li kus
temp lom kert jé be. Szilasi Hor váth Csa ba
szék ka pi tány, Karl Jó zsef al pol gár mes ter
és Gáll Sán dor, a Pol gá ri Kör el nö ke el he -
lyez te a hõ sök ke reszt jé nél a meg em lé ke -
zés ko szo rú ját. A szó zat el ének lé se után
a részt ve võk mé csest gyúj tot tak az ara di
tá bor no kok, és va la men  nyi ma gyar vér ta -
nú em lé ké re.


